2020 DOMANE SLR
SERVICE MANUAL

2020 Domane – huolto-opas

Table of Contents
1. Yleisten osien asennus
A. Satulatolpan asennus ja säätö
B. Etuvaihtajan asennus
C. Takavaihtajan asennus
D. Ketjunohjurin asennus

2
2
3
3
3

2. Jarrujen reititys ja asennus
A. Takajarrun asennus runkoon
B. Etujarrun ja -jarruletkun asennus

4
4
4

3. Vaijerien ja kuorten reititys rungon läpi
A. Mekaaninen
Etuvaihtajan vaijerin kuoren reititys
Takavaihtajan vaijerin kuoren reititys
Alaputken vaijeriohjaimen asennus
Alaputken kannen kehyksen asennus

5
5

B. Di2
Etuvaihtajan vaijerin reititys
Takavaihtajan vaijerin reititys
Akun reititys ja asennus
Alaputken kannen kehyksen asennus
Ohjaustangon vaijerien reititys
Haarukan asennus

7

4. Haarukan asennus
5. Ohjainkannattimen ja ohjaustangon
reititys ja asennus
Asenna kannatin
Ohjaustangon asennus

11
12

A. Mekaaninen
13
Jarruletkun ja vaijerien / vaijerin kuorten kytkeminen
Yläputken vaijeriohjaimen asennus
B. Di2
Yläputken vaijeriohjaimen asennus
Vaihdevipujen asennus

13

6. Domanen kiristysmomentit

15

7. Huoltotiedot

16

8. Liitteet
A. Etuosan IsoSpeed-erottimen asennus
B. Takaosan IsoSpeed-erottimen asennus
C. Alaputken säilytysluukun kokoonpano
  ja asennus
D. T47-keskiön asennus
E. Lokasuojien asennus
Etulokasuojan asennus
Takalokasuojien taulukko

17
17
20
22
24
25

1

1

1

YLEISTEN OSIEN ASENNUS

4.

A. Satulatolpan asennus ja säätö
TARVITTAVAT TYÖKALUT JA MATERIAALIT
• Satula
• Satulatolppa

• Pitkävartinen 5 mm:n
kuusiokoloavain

• Satulatolpan kiila ja pultit

• Momenttiavain

• Alatiiviste

1.
2.

Kiristä pulttia juuri sen verran, että satulatolppa ja
kiila pysyvät paikoillaan. Älä kiristä kokonaan vielä.

8.

Yleisten osien asennus

C. Takavaihtajan asennus

Voit säätää satulan korkeutta löysäämällä
satulatolpan kiinnikkeen pulttia, säätämällä
korkeuden ja kiristämällä pultin suosituksen
mukaiseen kiristysmomenttiin.

1.

SATULATOLPAN PULTTI

Poista mahdollinen teippi tai kuminauha
satulatolpan kiilan ympäriltä ennen asennusta.

SATULATOLPAN PULTTI

Asenna alatiiviste satulatolpan pohjaan.

5.
6.

Asenna satula. Varmista, että kiinnikkeen korvake
sopii satulakiskon muotoon.
HUOMAA!

Jos satulan kulmaa tarvitsee säätää, löysää takana
olevaa kiristyspulttia, säädä kulmaa ja kiristä pultti.

Kiristä satulatolpan pultti
momenttiavaimen pitkävartisella 5 mm:n hylsyllä.
Se parantaa työkalun otetta pulttiin ja estää pyörän
pintakäsittelyn naarmuuntumisen.

D. Ketjunohjurin asennus

1.

B. Etuvaihtajan asennus

1.
HUOMAA!

Alatiiviste on ehkä poistettava, jos
satulatolppa halutaan työntää sisään kokonaan.

3.

Asenna takavaihtaja takavaihtajan korvakkeeseen.
Kiristä OEM-valmistajan suosituksen mukaiseen
momenttiin.

Asenna etuvaihtaja etuvaihtajan korvakkeen
jalustaan erikoishiilikuitualuslevyä ja pulttia
käyttämällä. Kiristä pulttia juuri sen verran, että
vaihtaja pysyy paikallaan. Älä kiristä kokonaan vielä.

Aseta satulatolppa satulamastoon. Varmista, että
kiila on asetettu satulatolppaan ennen paikalleen
asentamista.

7.

2

Jos satulaa tarvitsee säätää eteen- tai taaksepäin,
löysää sivulla olevaa kiskon kiristyspulttia, siirrä
satulaa ja kiristä sitten pultti.

3

Asenna ketjunohjuri etuvaihtajan korvakkeen
jalustaan. Kiristä pultti momenttiin 3 Nm.

2

A. Takajarrun asennus runkoon

1.
2.
3.

3

JARRUJEN REITITYS JA ASENNUS
B. Etujarrun ja -jarruletkun asennus

1.

Katso vaijerin kuorten oikeat sijainnit emäputkessa
sivun 5 alaosassa olevasta kuvasta.

2.

Irrota kuminen läpivientikappale ei-vetopuolen
takahaarukan alaputkesta.

3.

Liu'uta läpivientikappale jarruletkun päälle ja pujota
letku läpivientireiän läpi.

Aseta alalaakeri haarukan kehälle.
Vie letku haarukan reiän läpi (ei-vetopuolella) ja ylös
ohjainputken takapuolella olevasta reiästä.

1.

1.

Pujota etuvaihtajan vaijerin kuori emäputkesta,
alas alaputken läpi ja ulos satulaputken alaosassa
olevasta etuvaihtajan reiästä.

Pujota takavaihtajan vaijerin kuori takahaarukan
alaputken reiästä, keskiön läpi, ylös alaputkea ja
ulos emäputken yläpäästä.

Liitä jarru haarukkaan. Kiristä pulttia vain sen
verran, että jarru on kiinni. Älä kiristä loppuun
saakka.

3.

Pujota letku keskiön läpi ylös alaputkea ja ulos
emäputkesta.

Takavaihtajan vaijerin kuoren reititys

A. Mekaaninen
Etuvaihtajan vaijerin kuoren reititys

2.
4.

VAIJERIEN JA KUORTEN REITITYS RUNGON LÄPI

Aseta läpivientikappale vaijerin kuoren päälle ja
aseta vaijerin kuori etuvaihtajan rajoittimeen.
Aseta läpivientikappale paikalleen runkoon.

2.

Emäputken vetopuolelta ei-vetopuolelle vaijerin
kuorten ja letkujen järjestys on seuraava:

ETUVAIHTAJAN
VAIJERIN KUORI

5.
6.

TAKAJARRUN
LETKU

Aseta läpivientikappale takaisin takahaarukan
alaputken reikään.

TAKAVAIHTAJAN
VAIJERIN KUORI

Kiinnitä jarru pultilla paikalleen.
1. Etuvaihtajan vaijerin kuori
2. Takajarrun letku
3. Takavaihtajan vaijerin kuori

4

5

3

3.
4.

3

Vaijerien ja kuorten reititys rungon läpi

3.

Aseta läpivientikappale vaihtajan vaijerin kuoren
ympärille ja aseta sitten läpivientikappale
vetopuolen dropoutin alaosaan.

Pidä vaijerin kuorta ja letkua emäputkessa ja siirrä
ohjainta alas alaputkessa niin, että ohjaimen reiät
asettuvat kohdakkain alaputken pohjassa olevien
reikien kanssa.

2.

Vaijerien ja kuorten reititys rungon läpi

B. Di2
Etuvaihtajan vaijerin reititys

Kiristä pultit momenttiin 1,2 Nm.

1.

Aseta vaijerin kuori takavaihtajan rajoittimeen.

2.
3.

3.
4.
Alaputken vaijeriohjaimen asennus

1.
2.

Liitä etuvaihtajan vaijeri etuvaihtajaan.
Aseta vaijeri läpivientikappaleen läpi satulaputken
alaosassa olevaan reikään ja ulos keskiöstä.
Aseta läpivientikappale paikalleen runkoon.

Asenna kansi niin, että vipu osoittaa vetopuolelle.

Kiinnitä vaijeriohjain runkoon kahdella pultilla
alaputken pohjasta. Kiristä pultit momenttiin 3 Nm.

Liu'uta vaijeriohjain alaputken reikään kaapelien ja
letkun alle.
Napsauta kaapelit ja letku kiinnikkeisiin oikeaan
järjestykseen ja oikeaan sijaintiin (ei-vetopuolelta
vetopuolelle).
1. Takajarru
2. Etuvaihtaja
3. Takavaihtaja

Alaputken kannen kehyksen asennus

1.

TAKAJARRUN
LETKU

Takavaihtajan vaijerin reititys

Asenna kannen kehys alaputken säilytysaukkoon.

HUOMAA!

Takajarru pitää asentaa ja sen
letku pujottaa ylös emäputken läpi.

KANSI SULJETTUNA

HUOMAA!

TAKAVAIHTAJAN
VAIJERIN KUORI

Varmista, että kannen kehyksen
kolo on säilytysaukon yläpäässä.

ETUVAIHTAJAN
VAIJERIN KUORI

Vihje: Voit helpottaa asennusta käyttämällä Park Tool

4.

6

IR-1.2 Internal Cable Routing Kit -sarjaa.
Katso toimenpide liitteestä: Alaputken
säilytyslokeron kannen kokoonpano ja asennus.

1.

7

Liitä takavaihtajan vaijeri takavaihtajaan.

3

2.

3

Vaijerien ja kuorten reititys rungon läpi

4.

Pujota takavaihtajan vaijeri vetopuolen takahaarukan
alaputken reiästä keskiön aukkoon.

5.

Pujota akkujohto säilytyslokeron aukon läpi ja ulos
keskiön aukosta.

Nyt keskiön aukosta pitäisi tulla kolme johtoa.

9.

Vaijerien ja kuorten reititys rungon läpi

3.

Kiinnitä vaijeriohjain runkoon kahdella pultilla
alaputken pohjasta. Kiristä pultit momenttiin 3 Nm.

Asenna kansi niin, että vipu osoittaa vetopuolelle.

Alaputken kannen kehyksen asennus

1.

Asenna kannen kehys alaputken säilytysaukkoon.
HUOMAA!

Varmista, että kannen kehyksen
kolo on säilytysaukon yläpäässä.

3.

4.

Aseta läpivientikappale vaihtajan vaijerin kuoren
ympärille ja aseta sitten läpivientikappale
vetopuolen dropoutin alaosaan.

6.

Akun reititys ja asennus

1.

Aseta akku akkupidikkeeseen ja vaijeriohjaimeen.

2.

Kiristä ruuvit momenttiin 0,3 Nm.

Ohjaustangon vaijerien reititys

Liu'uta akun, johdon ja vaijeriohjaimen muodostama
kokonaisuus säilytyslokeroon ja jarruletkun alle.

Vihjeitä:

1. 	Voit helpottaa asennusta käyttämällä Park
Tool IR-1.2 Internal Cable Routing Kit -sarjaa.

2.

7.
3.

Katso toimenpide liitteestä: Alaputken
säilytyslokeron kokoonpano ja asennus.

8.
Kytke akkujohto akkuun.

8

2. 	Voit helpottaa vaijerien reitittämistä
asettamalla ohjaustangon
pyöränhuoltotelineeseen.

Kiristä pultit momenttiin 1,2 Nm.

Napsauta takajarruletku ei-vetopuolen loveen
vaijeriohjaimessa.
Pidä takajarruletkua emäputkessa ja siirrä ohjainta
alas alaputkessa niin, että ohjaimen reiät asettuvat
kohdakkain alaputken pohjassa olevien reikien
kanssa.
9

3

1.
2.

4

Vaijerien ja kuorten reititys rungon läpi

4.

Pujota Park Tool -vaijeri ohjaustangon oikeasta
päästä ohjaustangon läpi ja ulos ohjaustangon
vasemmasta päästä.

Kytke nämä kaksi johtoa tangon pään tulppaan.

4.

Haarukan asennus

1.

Vedä vasemman vaihdevivun pitkä Di2-johto
(1 200 mm) ohjaustangon oikeasta päästä
ohjaustangon läpi ja ulos vasemmassa päässä
alapuolella olevan vaihtajareiän kautta. Kiinnitä johto
ohjaustankoon teipillä.

HAARUKAN ASENNUS

Kun alalaakeri on asennettu haarukkaan, liu'uta
ohjainputki ja jarruletku ylös emäputken alaosan
läpi.

2.

Vedä jarruletku ulos yläputken vaijeriaukosta.

3.

Liu'uta ohjainputki IsoSpeed-kokoonpanon läpi.

Asennusjärjestys: Etuosan IsoSpeed-erottimen
läpivientikappale, IsoSpeed-välikappale, ylälaakeri,
lukkorengas ja kansi.

HUOMAA!

Varmista, että kaksi jarruletkua ja
vaihtajavaijeri(t) ovat yläputken vaijeriaukossa.
ETUJARRUN LETKU

HUOMAA!

Kahden johdon sijainnilla tangon
pään tulpassa ei ole merkitystä.

5.
3.

TAKAJARRUN
LETKU

ETUVAIHTAJAN
VAIJERI

5.

Pujota Di2-johto emäputken yläpäästä alas
alaputkeen ja ulos keskiön aukosta. Tämä johto
kytketään vasempaan vaihdevipuun.

Nyt keskiön aukosta tulee neljä Di2-johtoa.

Pujota oikean vaihdevivun lyhyt Di2-johto oikeassa
päässä alapuolella olevasta reiästä ja ulos
ohjaustangon oikeasta päästä. Kiinnitä johto
ohjaustankoon teipillä.

6.

Kytke kaikki neljä johtoa liitinrasiaan. Johtojen
sijainneilla ei ole merkitystä.

TAKAVAIHTAJAN
VAIJERI

Nyt ohjaustangon oikeasta päästä tulee kaksi Di2-johtoa.

7.	Aseta liitinrasia ja neljä johtoa keskiön aukon kautta
alaputkeen.

10
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Asenna yläsuojus. Taivuta yläsuojuksen reunoja
ulospäin ja aseta se emäputken yläpään päälle.

5

OHJAINKANNATTIMEN JA OHJAUSTANGON REITITYS JA ASENNUS

2.

Asenna kannatin

1.
2.

Asenna mahdolliset ohjainlaakerin välikappaleet ja
kannatin ohjainputkeen.

Pidä ohjaustankoa paikallaan ohjainkannattimessa
ja kiristä pultit määritettyyn kiristysmomenttiin.

Kohdista ohjainkannatin ja kiristä ohjainkannattimen
kiristyspultit suositeltuun momenttiin.

5

Ohjainkannattimen ja ohjaustangon reititys ja asennus

A. Mekaaninen
Jarruletkun ja vaijerien / vaijerin kuorten
kytkeminen
Yläputken vaijeriohjaimen asennus

1.

B. Di2
Yläputken vaijeriohjaimen asennus

1.

Kun vaijeriohjain on oikein paikallaan, napsauta
ensin jarruletkut ja sitten vaihtajan vaijerit kiinni.

• 	Vetopuoli: Takajarru letku; Di2-johto.
• 	Ei-vetopuoli: Etujarrun letku

• 	Vetopuoli: Takajarrun letku; takavaihtajan
vaijeri.

2.

• 	Ei-vetopuoli: Etujarrun letku; etuvaihtajan
vaijeri.

2.
HUOMAA!

Varmista, että vaijeripidikkeen liuskat
asettuvat kohdakkain ohjainkannattimessa olevien
paikkojen kanssa.

3.

Ohjaustangon asennus

1.

Napsauta vaijeripidike ohjaustankoon. Sijainti on
tärkeä, koska pidike asettuu ohjainkannattimeen.

Kun vaijeripidike, ohjainkannatin ja ohjaustanko on
asennettu kunnolla, vaijerisilmukasta pitäisi pystyä
vetämään niin, että pidikkeen ja ohjaustangon
välissä ei tapahdu liikettä.

Kun vaijeriohjain on oikein paikallaan, napsauta
ensin jarruletkut ja Di2-johto.

3.

Liu'uta vaijeriohjainta alas paikalleen emäputken
yläosan aukkoon.

Liu'uta vaijeriohjainta alas paikalleen emäputken
yläosan aukkoon.
Asenna pultti ja kiristä momenttiin 1 Nm.

HUOMAA!

Moto-tyylisessä reitityksessä
jarruletkut vaihdetaan toisinpäin.

3.

Asenna pultti ja kiristä momenttiin 1 Nm.

Vaihdevipujen asennus
OIKEA SIJOITUS

1.
2.

Pujota letkut ja johdot (Di2) tai vaijerit (mekaaninen)
kaapelipidikkeen läpi.
Reititä letkut, johdot ja vaijerit pidikkeestä
ohjaustangon oikeaa ja vasenta puolta pitkin.

VAIJERIPIDIKKEEN SILMUKKA

4.
HUOMAA!

Kun vaijeripidike on asennettu oikein, sen liuskan ei
pitäisi olla näkyvissä ohjainkannattimen alaosassa.

Eri kannattimiin on saatavana erilaisia
vaijeripidikkeitä Blendr-yhteensopivuudesta riippuen.
(osanrot: W582439, W584649, 600794).
NÄKYMÄ ALHAALTA

HUOMAA!

Trek suosittelee vaijeripidikkeiden
käyttämistä ohjaustangoissa, joiden pituus on 100 mm
tai enemmän. 100 mm:n lyhyemmissä kannattimissa
vaijeripidikkeistä ei ole mitään lisähyötyä.
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5

3.

4.

6

Ohjainkannattimen ja ohjaustangon reititys ja asennus

Aseta vaihdevivut haluttuun kohtaan
ohjaustangossa.

DOMANEN KIRISTYSMOMENTIT

Osa

Kiristysmomentti

Ketjunohjurin pultti

3 Nm

Alaputken ikkunakehyksen pultti

1,2 Nm

Akkupidikkeen pultit

0,3 Nm

Vaijeriohjaimen pultit runkoon

3 Nm

Takaosan IsoSpeed-erottimen runkoruuvi

8 Nm

Yläputken vaijeriohjaimen pultti

1 Nm

Vaimentimen kiinnityspultit

5 Nm

Keskiö

Enintään 50 Nm

Säilytysaukon kannen / työkalupidikkeen ruuvit

1 Nm

Satulatolpan pultti

7 Nm

Katkaise jarruletku ja vaihdevivun vaijerin kuori
oikeaan pituuteen. Pituuden pitää olla riittävä niin,
että tangot pystyvät kääntymään vapaasti +/60 astetta.

14
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HUOLTOTIEDOT

LIITTEET

4.

A. Etuosan IsoSpeed-erottimen asennus

Di2-ohjaustangon viitetiedot

1.

DS-vaihdevipu
liitinrasiaan A

NDS-vaihdevipu
liitinrasiaan A

DS-vaihdevipu
liitinrasiaan B

Akku liitinrasiaan B

Etuvaihtaja
liitinrasiaan B

Takavaihtaja
liitinrasiaan B

300

1 200

1 4001

300

400

600

Levitä rasvaa reikiin sekä emäputken sisäpuolelle ja
molemmille sivuille.

Aseta ruuvi erottimen sisäpuolen vetopuolella
olevaan reikään ruuvin kärki edellä.

HUOMAA!

1 Tämä vaijeripituus vaihtelee rungon
koon, ohjainkannattimen pituuden tai ohjaustangon
leveyden mukaan. Kaikki muut vaijeripituudet pysyvät
samoina rungon koosta riippumatta.

2.

5.
Aseta aluslevy etuosan IsoSpeed-erottimen
kummankin laakerin päälle.

Suuntaa soikean mutterin viistetty puoli
vastakkaiselta puolelta reikää kohti.

OIKEA VAIHDEVIPU
- TANGON PÄÄN TULPPAAN
- LIITINRASIAAN B

VIISTETTY PUOLI
TANGON PÄÄN TULPPA
- VASEMPAAN VAIHDEVIPUUN
- OIKEAAN VAIHDEVIPUUN
TANGON LÄPI,
 ULOS VASEMMAN DROPIN
AUKOSTA
TANKONAUHAN ALLE

VÄRIKOODAUS, VAIN KUVASSA:
TAKAJARRU = PUNAINEN
ETUJARRU = TUMMANHARMAA
Di2-JOHTO = VAALEANHARMAA

LIITINRASIA B
- OIKEAAN VAIHDEVIPUUN
- AKKUUN
- ETUVAIHTAJAAN
- TAKAVAIHTAJAAN

16

3.

Pidä erottimesta kiinni kahdella sormella aluslevyjen
kohdalta ja aseta erotin emäputken koloon. Erotin
on kohdallaan, kun sen reiät ovat linjassa rungon
reikien kanssa.

6.

17

Paina ruuvia sormella erottimen sisäpuolelta kohti
emäputken ulkoreunaa.

8

7.

8

Etuosan IsoSpeed-erottimen asennus

9.

Kierrä reiän toiselta puolelta soikeaa mutteria
muutama kierros VASEMPAAN, jotta se asettuu
paikalleen seuraavaa vaihetta varten. Älä voitele
kierteitä.

Aseta toinen käsi ei-vetopuolelle emäputkea (9a)
ja aseta toisella kädellä momenttiavain mutteriin.
Paina molemmilla käsillä, kunnes mutteri asettuu
emäputken sisälle (9b). Kierrä sen jälkeen
momenttiavainta myötäpäivään painaen mutteria
lujasti (9c). Tämä vetää emäputken sisällä olevaa
ruuvia mutteria kohti. Kierrä momenttiavainta,
kunnes mutteri on hyvin paikallaan. Älä kiristä
loppuun saakka.

9b

Etuosan IsoSpeed-erottimen asennus

12. Suorita loppukiristys kiertämällä mutteria

15. Aseta väliholkki erottimeen siten että teksti

momenttiavaimella. Paina mutteria voimakkaasti
kiertämisen aikana. Tämä estää erottimen sisällä
olevaa pulttia kiertymästä ja vetää sitä mutteria
kohti. Kiristä korkeintaan momenttiin 8 Nm.

”BEARING” on yläpuolella ja teksti ”SPRING”
alapuolella.

HUOMAA!

Väliholkissa on litteät sivut, jotka on
asetettava erottimen ruuvisivuja vasten.

9c

BEARING
SPRING

9a
8.

Soikean mutterin muoto on suunniteltu emäputken
reiän soikeaan muotoon. Kun soikea mutteri on
kiristetty tiukkaan sormivoimin, ohjaa mutterin
soikea muoto mutterin alla olevan reunaviivan
suuntaiseksi.

13. Toista vaihe 12 toisella puolella.
10. Toista vaiheet 4–8 erottimen toisella puolella.

14. Tarkista, että erotin liikkuu vapaasti asennuksen

HUOMAA!

Älä voitele IsoSpeed-kokonaisuutta
lukuun ottamatta yläviistettä, johon ylälaakeri
sijoitetaan. Älä voitele alalaakeria, aaltoaluslevyä,
alalukkorengasta äläkä välikappaletta.

jälkeen. Jos näin ei tapahdu, löysää sitä, puhdista
yhtymäpinnat, lisää rasvaa ja asenna uudelleen.

REUNAVIIVA
VIISTE

11. Toista vaihe 9 toisella puolella.

18
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8

Takaosan IsoSpeed-erottimen asennus

4.

B. Takaosan IsoSpeed-erottimen asennus

1.

Asenna vaimenninkokonaisuus satulaputkeen.
Vaimentimen pitäisi osoittaa ylöspäin.

Puhdista pinta alkoholilla tai
muulla rasvanpoistoaineella
ja asenna tarrapintainen
suojus satulamaston
kielen etupäähän.

7.

Takaosan IsoSpeed-erottimen asennus

10. Asenna pultti ja aluslevy erottimen etupäähän ja

Kiinnitä olkatappi, aluslevy, aaltoaluslevy ja mutteri
ei-vetopuolelle.

kiristä tarrassa määritettyyn momenttiin.

TÄRKEÄÄ: Aluslevy ja aaltoaluslevy pitää asettaa
pultinkannan puolelle.

PULTIN KANTA
AALTOALUSLEVY

5.

Aseta satulamasto runkoon.
LITTEÄ
ALUSLEVY

11. Kiristä vaimentimen säätöruuvi.
2.

8.

Pidä vaimenninkokonaisuutta paikallaan ja asenna
kaksi M4-ruuvia. Kiristä pultit momenttiin 5 Nm.

Kiristä pultti momenttiin 8 Nm. Käytä
momenttiavainta 8 mm:n puolella, ei 6 mm:n
puolella.

HUOMAA!

Varmista, että vaimentimen
säätöruuvi on taka-asennossa.

6.

Aseta läpivientikappale paikalleen runkoon.

9.
3.

Asenna liukusäädin satulamaston kieleen.

Aseta IsoSpeed-erottimen läpivientikappale
satulamaston yläpäähän.
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8

Alaputken säilytysluukun kokoonpano ja asennus

3.

C. A
 laputken säilytysluukun kokoonpano
ja asennus

Aseta sisäpuolelta aaltoaluslevy vivun akselin
päälle.

6.

2020 Domane
Alaputken
säilytysluukun
– huolto-opas
kokoonpano ja asennus

9.

Paina tappi läpi niin, että se on samassa tasossa
siivekkeen kanssa.

TARVITTAVAT OSAT:

2

1

Jos käytössä on Bontrager-monitoimityökalu, paina
työkalua pidikkeeseen lovettomalta puolelta, kunnes
se napsahtaa paikalleen.

7

3

5

4

8
6

1.
2.
3.
4.
5.

Aaltoaluslevy
Litteä aluslevy
Vipu
Tappi
Siivekkeet

1.

4.

6. Säilytysluukku
7. Ruuvit (2)
8. Siivekekansi/työkalupidike

Aseta siiveke vivun akselin päälle niin, että sen
rivoitus on näkyvissä.

7.

Aseta työkalupidikeliuska luukun kanavaan.

10. Voit irrottaa työkalun painamalla sitä loven kohdasta
ja vetämällä ylöspäin pidikkeen vastakkaisesta
päästä. Paina työkalu noin 45 asteen kulmaan.

Esijännitä siivekkeen tappi.

PAINA TÄSTÄ

HUOMAA!

Varmista, että tappi ei puristu
siivekkeiden keskellä olevaan reikään.

VEDÄ TÄSTÄ

5.

2.

Kohdista akselin ja siivekkeen reiät vivun kanssa
sen ollessa suljetussa asennossa ja siivekkeen
ollessa kohtisuorassa vesipullolinjan kanssa.

8.

Asenna ja kiristä kaksi pulttia kiristysmomenttiin
1 Nm.

Aseta suora aluslevy vivun akselille.
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2020 Domane
T47-keskiön
asennus
– huolto-opas

Voitele rungon kierteet.

2.

Aloita keskiön kiertäminen runkoon käsin:
•

Vetopuoli: vasenkätinen kierre
(kiristys vasemmalle)

•

Ei-vetopuoli: oikeakätinen kierre
(kiristys oikealle)

4.

E. Etulokasuojan asennus

D. T47-keskiön asennus

1.

2020 Domane
Lokasuojien
asennus
– huolto-opas

TARVITTAVAT TYÖKALUT

Kiinnitä lokasuoja haarukan kruunun alapuolelle
Loctitella käsitellyllä pultilla.

• 4 mm:n kuusiokoloavain: pitkä varsi, pallopää
• Loctite Blue 242

Trek suosittelee Bontrager-lokasuojien
käyttöä.
Domane SL, SLR ja LT -mallit

1.
2.

Irrota pidätinruuvi tai muovitulppa haarukan kruunun
alta.
Irrota kaksi pulttia lokasuojan kiinnikkeestä ja irrota
kiinnike.

5.

Suorita asennus loppuun lokasuojan mukana
tulleilla ohjeilla.

Domane HP -mallit

1.

3.

2.

Kiristä keskiö valmistajan määrittämään momenttiin
keskiölle tarkoitetulla asennustyökalulla. Kiristä
korkeintaan momenttiin 50 Nm.

Irrota pidätinruuvi tai muovitulppa etuhaarukan
takaosasta.
Jos ylempää kiinnityspulttia on käytetty aiemmin tai
pultissa ei ole kiinnitysainetta, lisää pultin kierteisiin
Loctite Blue 242 -lukitetta.

HUOMAUTUS

3.

Bontrager-lokasuojan mukana
toimitettavien pulttien kierteet on esikäsitelty Loctitelukitteella.

Jos ylempää kiinnityspulttia on käytetty aiemmin tai
pultissa ei ole kiinnitysainetta, lisää pultin kierteisiin
Loctite Blue 242 -lukitetta.

3.
4.

HUOMAUTUS

Bontrager-lokasuojan mukana
toimitettavien pulttien kierteet on esikäsitelty
Loctite-lukitteella. Ylemmän kiinnityspultin on oltava
kupukantainen ja vähintään 12,7 mm pitkä.

5.
24

25

Taivuta lokasuojan kiinnike sellaiseen muotoon,
jossa se sopii parhaiten haarukan kulmaan.
Kiinnitä lokasuoja etuhaarukan takaosaan Loctitella
käsitellyllä pultilla.

Suorita asennus loppuun lokasuojan mukana
tulleilla ohjeilla.

8

2020 Domane
Lokasuojien
asennus
– huolto-opas

Takalokasuojien taulukko
Osanumero

Kuvaus

W575637

Rungon koko
Domane SL

Domane SLR

Domane+ LT

56–62

56–62

56–62

44–54

52–54

52–54

47–50

50

Domane+ HP

Keskikiinnike, alaspäin
W575637

Keskikiinnike, ylöspäin
W595608

Lokasuojan kiinnike, pieni
W592674

56–60

Lokasuojan kiinnityskaaren
ulkopuolelle / takahaarukan
yläputkien sisäpuolelle
asennettavat välikappaleet tai
kannattimet.
W592674

52–54

Lokasuojan kiinnityskaaren
sisäpuolelle / pultinkantojen alle
asennettavat välikappaleet tai
kannattimet.
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