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Vyjmutí převodovky

1. Vyjměte pohonný systém.

2. Odmontujte zadní kolo.

3. Odmontujte obě kliky.

4. Vyjmějte přední převodníky.

5. Z prostoru pohonného systému vyjměte 
stabilizátor středového složení.

STABILIZÁTOR 
STŘEDOVÉHO 
SLOŽENÍ

6. Vyjměte dva šrouby na krytu převodovky. Poté 
odstraňte i samotný kryt.

7. Vyjměte dva zadní šrouby převodovky T30.

8. Povolte - ale neodstraňujte úplně - dva přední 
šrouby převodovky T30.

9. Pootočte zadní část převodovky směrem 
dolů, abyste získali přístup k senzorům a 
konektorům ovládání. 

ODSTRAŇTE 
ZADNÍ 

ŠROUBY

POVOLTE 
PŘEDNÍ 

ŠROUBY

10. Odpojte senzor a konektory ovládání od 
převodovky. 

UPOZORNĚNÍ: Odpojením těchto konektorů 
pomůže zabránit neúmyslnému poškození. Případné 
neodpojení těchto konektorů může vést k poškození 
jejich zásuvek.

OVLADAČ

SENZOR 
RYCHLOSTI

11. Vyjměte dva přední šrouby T30 a sundejte 
celou převodovku. 

 POZNÁMKA   Pomocí gumové palice 
lehce poklepejte na jednu stranu osy středového 
složení a poté na druhou stranu, čímž se 
převodovka lépe uvolní. 

UPOZORNĚNÍ: Převodovka je těžká. Při 
sundávání posledního šroubu převodovku 
nepouštějte. V případě pádu může dojít k poškození 
převodovky.
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Kdykoliv dojde k výměně 
těchto komponentů, je třeba aktualizovat firmware 
a zkontrolovat pohonným systém, zda vše správně 
funguje.

 Servisní příručka Domane+ ALR 2021

 POZNÁMKA   T ento manuál obsahuje 
unikátní designové prvky a komponenty pro 
Domane+ ALR s baterií Fazua a pohonnou 
jednotkou.

Pro kompletní informace o rámu Domane  
a komponentech, viz servisní manuál  
Domane 2020.
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Vyjmutí rychlostního senzoru

1. Odmontujte zadní kolo.

2. Vyjměte pohonný systém.

3. Vyjměte převodovku (viz Vyjmutí převodovky 
strana 1).

4. Uvnitř spodní rámové trubky vyjměte hadici 
zadní brzdy z plastového vedení. Usnadníte tím 
tak vyjmutí kabeláže senzoru.

5. Nejprve si prohlédněte použití stahovacích 
pásek a vedení kabelů senzoru, poté pásky 
odstraňte.

STAHOVACÍ 
PÁSKA

6. Odstraňte montážní šroub, senzor a podložku z 
patky. 

 POZNÁMKA   Pro snadnou montáž si 
udělejte poznámku o správném umístění podložky 
pod senzorem. Podložka sedí přesně do slotu pod 
patkou.

ES
LF

SLOT
PODLOŽKA

7. Před vyjmutím kabelu si zaznamenejte, jak 
je přebytečný kabel ve složení převodovky 
uspořádán. Během montáže si tento postup 
vyzkoušejte.

8. Na řetězové vzpěře, vytáhněte brzdovou hadici 
ven od kabelu senzoru a jemně vytáhněte 
kabel senzoru z řetězové vzpěry. 

9. Vytlačte kabel ze středového složení. Brzdovou 
hadici posuňte jak to jen bude možné, abyste 
minimalizovali odpor.

UPOZORNĚNÍ: Brzdová hadice je náchylná k 
poškození. Povolte nebo odstraňte montážní šrouby 
brzdových čelistí, čímž si usnadníte posunutí 
hadice.

Montáž převodovky

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud máte k dispozici, 
použijte náhradní šrouby Fazua. V případě, že 
používáte stejné šrouby, vyčistěte je a použijte 
upevňovač spojů.

1. Volně upevněte převodovku pomocí dvou 
předních šroubů T30.

2. Zapojte senzor rychlosti a kabely ovládání zpět 
do příslušných konektorů. 

OVLADAČ

SENZOR 
RYCHLOSTI

3. Otočte převodovku zpět nahoru a upevněte 
pomocí dvou zadních šroubů T30.

 POZNÁMKA  Ujistěte se, že kabely 
senzoru a ovládání jsou uspořádány tak, aby 
nedošlo ke skřípnutí mezi převodovkou a jejím 
krytem. 

4. Utáhněte všechny čtyři šrouby převodovky na 
8,0 - 8,5 Nm.

5. Nasaďte zpátky kryt převodovky.

6. Do prostoru pohonného systému vraťte zpátky 
stabilizátor středového složení.

7. Opět namontujte převodníky.

8. Namontujte obě kliky.

9. Namontujte pohonnou jednotku.

STABILIZÁTOR 
STŘEDOVÉHO 
SLOŽENÍ
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6. Namontujte převodovku (viz Montáž převodovky 
strana 2). 

 POZNÁMKA   Opatrně umístěte kabel 
senzoru v převodovce, abyste předešli jeho 
skřípnutí.

7. Při montáži převodovky zapojte konektor 
rychlostního senzoru do správné pozice.

 POZNÁMKA   Ujistěte se, že konektor 
ovládání je rovněž správně připojen.

8. Opět upevněte hadici zadní brzdy do plastových 
vodítek ve spodní rámové trubce.

SENZOR 
RYCHLOSTI

9. Nasaďte zadní kolo.

10. Namontujte pohonnou jednotku.

Vyjmutí ovládání

1. Vyjměte pohonný systém.

2. Na horním konci spodní rámové trubky 
si zaznamenejte výšku uzamykacího 
mechanismu.

3. Odstraňte uzamykací mechanismus.

ODSTRAŇTE 
UZAMYKACÍ 
MECHANISMUS 
Z KRYTU 
(HORNÍ RÁMOVÉ 
TRUBKY)

4. Na rámu s velikostí 61 cm vyjměte i přední 
vidlici.

5. Vyjměte převodovku (viz Vyjmutí převodovky 
strana 1).

6. Uvnitř spodní rámové trubky, zaznamenejte 
si vedení kabeláže ovládání, poté ji vyjměte z 
plastového vedení.

Montáž rychlostního senzoru

1. Po vyjmutí zadního kola, pohonné jednotky 
a převodovky, odstraňte hadici zadní brzdy 
z plastového vedení uvnitř spodní rámové 
trubky, abyste si zjednodušili montáž kabeláže 
senzoru.

2. Na řetězové vzpěře, posuňte brzdovou hadici 
dle potřeby a jemně zaveďte kabel senzoru 
dopředu skrz řetězovou vzpěru.

 POZNÁMKA   Otáčení kabelu na vstupu 
během zavádění usnadní montáž.

3. Středovým složením kabel vytáhněte. Ujistěte 
se, že máte dostatečnou rezervu pro připojení 
a montáž převodovky.

KABEL  
RYCHLOSTNÍHO SENZORU

4. Pomocí montážních šroubů M4 upevněte 
podložku a senzor k patce.

 Podložka sedí přesně do slotu pod patkou.

ES
LF

SLOT
PODLOŽKA

5. Pomocí nové stahovací pásky upevněte kabel k 
patce.

STAHOVACÍ 
PÁSKA
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4. Pomocí hlavičky běžné špice (nebo jiného 
podobného nástroje) zaveďte konektor do 
spodní rámové trubky.

5. Zatlačte do spodní rámové trubky dostatek 
kabeláže, abyste dosáhli až k zadní části 
převodovky. 

 POZNÁMKA   S volným koncem kabelu 
zatím nic nedělejte.

ZAVEĎTE 
SKRZ 
DRŽÁK 
UZAMYKÁNÍ

KABEL 
OVLÁDÁNÍ

6. Namontujte převodovku (viz Montáž převodovky 
strana 2). 

 POZNÁMKA   Opatrně umístěte kabel 
ovládání v převodovce, abyste předešli jeho 
skřípnutí.

7. Při montáži převodovky zapojte konektor 
ovládání do správné pozice.

 POZNÁMKA   Ujistěte se, že konektor 
rychlostního senzoru je rovněž správně připojen.

OVLADAČ

8. U středového složení se zbavíte přebytečného 
kabelu jeho vložením do nejužších kanálků 
plastového vedení. 

9. V prostoru pro ovládání v horní rámové trubce, 
zatlačte přebytečný kabel dovnitř směrem k 
sedlové trubce.

10. Vložte ovládání do prostoru v horní rámové 
trubce.

11. Pomocí poznámek o výšce z kroku 2 během 
odstraňovacího postupu, opět namontujte 
uzamykací mechanismus.

12. Šrouby utáhněte na 1,8 - 2,2 Nm.

13. Na rámu o velikosti 61 cm, opět namontujte 
vidlici.

14. Namontujte pohonnou jednotku.

7. Na horní rámové trubce velice jemně vyjměte 
ovládací modul.

UPOZORNĚNÍ: Při odstraňování ovládání buďte 
velmi opatrní. Dbejte na to, abyste nářadím 
nepoškodili lak na horní rámové trubce. 

8. Poznamenejte si, jak jsou přebytečné kabely 
uspořádány v horní rámové trubce. 

9. Jemně zatlačte a vytáhněte kabel ven skrz 
otvor mezi horní a spodní rámovou trubkou. 

OTVOR SPODNÍ 
RÁMOVÉ TRUBKY

10. Při vyjmutí z horní rámové trubky, použijte 
například hlavičku běžné špice nebo jiný 
nástroj podobného tvaru. Opatrně pak zatlačte 
konektor skrz otvor.

OTVOR SPODNÍ 
RÁMOVÉ TRUBKY 
PRO KABEL 
OVLÁDÁNÍ

Montáž ovládání

1. Vložte konektor ovládacího kabelu do prostoru 
v horní rámové trubce. 

2. Zaveďte kabel dolů skrz otvor mezi horní a 
spodní rámovou trubkou.

OTVOR SPODNÍ 
RÁMOVÉ TRUBKY

3. Na rámu o velikosti 61 cm postupujte 
následovně:

a. Dolů skrz prostor v horní rámové trubce, 

b. dopředu skrz otvor v horní rámové trubce, 

c. poté opět dolů skrz otvor ve spodní 
rámové trubce.




