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Poista vaihteisto.

1. Poista sähköavustusjärjestelmä.

2. Irrota takarengas.

3. Irrota molemmat kampivarret.

4. Poista eturattaat.

5. Poista keskiön vakauttaja 
sähköavustusjärjestelmän kotelon sisältä.

KESKIÖN 
VAKAUTTAJA

6. Irrota kaksi ruuvia vaihteiston kannesta ja 
poista kansi.

7. Irrota kaksi vaihteiston T30-takaruuvia.

8. Löysää — mutta älä poista – kaksi vaihteiston 
T30-eturuuvia.

9. Käännä vaihteiston takaosaa alaspäin 
päästäksesi käsiksi sensorin ja ohjaimen 
liittimiin. 

POISTA 
TAKARUUVIT

LÖYSÄÄ 
ETURUUVIT

10. Irrota sensori ja ohjaimen liittimet 
vaihteistosta. 

HUOMAA: Näiden liittimien irrottaminen auttaa 
estämään vahingot. Jos liittimiä ei irroteta, 
vaihteiston liittimien liitännät voivat vaurioitua.

OHJAIN

NOPEUSSENSORI

11. Irrota kaksi T30-eturuuvia vaihteistosta ja 
poista vaihteisto. 

 HUOMAUTUS   Vaihteiston irrottamisen 
helpottamiseksi naputa ensin kevyesti 
kumivasaralla keskiön akselin toista päätä ja 
sitten toista päätä. 

HUOMAA: Vaihteisto on painava. Älä päästä 
vaihteistosta irti, kun poistat viimeistä ruuvia. 
Muutoin vaihteisto voi vaurioitua.

Sisällysluettelo
Poista vaihteisto. 1
Asenna vaihteisto. 2
Poista nopeussensori. 3
Asenna nopeussensori. 4
Poista ohjain. 5
Asenna ohjain. 6

TÄRKEÄÄ: Aina kun nämä komponentit vaihdetaan, 
laiteohjelmisto on päivitettävä ja ajojärjestelmän 
toimivuus tarkistettava.

 2021 Domane+ ALR – huoltokäsikirja

 HUOMAUTUS   Tässä oppaassa 
esitellään ainutlaatuiset Domane+ ALR -pyörän 
ja Fazua-akun sekä sähköavustusjärjestelmän 
ominaisuudet ja komponentit.

Katso täydelliset tiedot Domanen rungosta 
ja komponenteista vuoden 2020 Domanen 
huoltokäsikirjasta.
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Poista nopeussensori.

1. Irrota takarengas.

2. Poista sähköavustusjärjestelmä.

3. Poista vaihteisto (katso Poista vaihteisto 
-kohdan sivu 1).

4. Poista takajarruletku alaputken 
muoviohjaimista sensorikaapelin irrottamisen 
helpottamiseksi.

5. Merkitse nippusidekiinnitys ja 
nopeussensorikaapelin reititys muistiin ja 
katkaise sitten nippuside.

NIPPUSIDE

6. Irrota kiinnitysruuvi, sensori ja välilevy 
haarukanpäästä. 

 HUOMAUTUS   Asennuksen 
helpottamiseksi merkitse muistiin välilevyn 
suunta sensorin alla. Välilevy sopii haarukanpään 
aukkoon.

ES
LF

URA
VÄLILEVY

7. Ennen kuin irrotat kaapelin,kirjaa muistiin, 
miten ylimääräinen sensorikaapeli on sijoitettu 
vaihteiston kiinnikkeeseen. Yritä sijoittaa ne 
samalla tavalla asennuksen aikana.

8. Vedä jarruletku irti takahaarukan alaputken 
anturin kaapelista ja vedä sensorin kaapeli 
varovasti ulos takahaarukan alaputkesta, 

9. Työnnä kaapeli alakiinnittimestä ja liikuta 
jarruletkua tarpeen mukaan vastuksen 
minimoimiseksi.

HUOMAA: Jarruletku voi vaurioitua helposti. 
Löysää tai poista jarrusatulan kiinnityspultit letkun 
liikuttamisen helpottamiseksi.

Asenna vaihteisto.

TÄRKEÄÄ: Käytä korvaavia Fazua-ruuveja, jos 
saatavilla. Jos käytät samoja ruuveja uudelleen 
irrottamisen jälkeen, puhdista ruuvit, valmistele ne 
kierrelukitusta varten ja lisää sitten uusi kerros 
kierrelukitetta.

1. Kiinnitä vaihteisto löysästi kahdella T30-
eturuuvilla.

2. Kytke nopeussensori ja säätökaapelit oikeisiin 
liittimiin. 

OHJAIN

NOPEUSSENSORI

3. Käännä vaihteisto ylös ja asenna kaksi T30-
takaruuvia.

 HUOMAUTUS   Varmista, että sensori ja 
säätökaapelit ovat paikoillaan välttääksesi niiden 
puristumisen vaihteiston ja asennuksen väliin. 

4. Kiristä neljä vaihteiston ruuvia 8,0–8,5 Nm:n 
kireydelle.

5. Asenna vaihteiston suojus takaisin.

6. Asenna keskiön vakauttaja uudelleen 
sähköavustusjärjestelmän koteloon.

7. Asenna eturattaat paikalleen.

8. Asenna molemmat kampivarret paikalleen.

9. Asenna sähköavustusjärjestelmä paikalleen.

KESKIÖN 
VAKAUTTAJA



4 5

 2021 Domane+ ALR – huoltokäsikirja  2021 Domane+ ALR – huoltokäsikirja

6. Asenna vaihteisto (katso Asenna vaihteisto 
-kohdan sivu 2). 

 HUOMAUTUS   Aseta sensorin kaapeli 
huolellisesti vaihteiston kiinnikkeeseen, jotta se 
ei joudu puristuksiin.

7. Kytke nopeussensorin liitin oikeaan asentoon 
vaihteistoa asentaessasi.

 HUOMAUTUS   Varmista, että myös 
ohjaimen liitin on kiinnitetty oikein.

8. Kiinnitä takajarruletku alaputken sisällä oleviin 
muoviohjaimiin.

NOPEUSSENSORI

9. Asenna takarengas paikalleen.

10. Asenna sähköavustusjärjestelmä.

Poista ohjain.

1. Poista sähköavustusjärjestelmä.

2. Merkitse lukitusmekanismin korkeus 
alaputken yläpäähän.

3. Poista lukitusmekanismi.

POISTA 
LUKITUSMEKANISMI 
TÄSTÄ KOTELOSTA 
(YLEMPI ALAPUTKI)

4. Koko 61 cm: Poista etuhaarukka polkupyörän 
rungosta.

5. Poista vaihteisto (katso Poista vaihteisto 
-kohdan sivu 1).

6. Kirjoita muistiin ohjainkaapelin reititys 
alaputken sisällä ja poista sitten ohjainkaapeli 
kustakin muoviohjaimesta.

Asenna nopeussensori.

1. Kun takapyörä, sähköavustusjärjestelmä ja 
vaihteisto on poistettu, irrota takajarruletku 
alaputken muoviohjaimista sensorikaapelin 
asennuksen helpottamiseksi.

2. Siirrä jarruletkua takahaarukan alaputkessa 
tarvittaessa ja ohjaa sensorin kaapeli 
varovasti takahaarukan alaputken läpi.

 HUOMAUTUS   Kaapelin pyörittäminen 
takahaarukan alaputken suulla reitityksen aikana 
helpottaa asennusta.

3. Vedä sensorin kaapeli alakiinnittimestä niin, 
että voit kytkeä ja asentaa vaihteiston.

NOPEUSSENSORIN  
KAAPELI

4. Kiinnitä välilevy ja sensori haarukanpäähän 
M4-kiinnitysruuvilla.

 Välilevy sopii haarukanpään aukkoon.

ES
LF

URA
VÄLILEVY

5. Kiinnitä kaapeli haarukanpäähän uudella 
nippusiteellä.

NIPPUSIDE
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4. Ohjaa liitin alaputkeen tavallisen puolan (tai 
vastaavan työkalun) pään avulla.

5. Työnnä ja vedä tarpeeksi kaapelia alaputkeen 
ja lukituksen kiinnikkeen läpi päästäksesi 
vaihteiston kiinnikkeen taakse. 

 HUOMAUTUS   Jätä kaapeli löysälle.

REITITÄ 
LUKITUKSEN 
KIINNIKKEEN 
LÄPI

OHJAINKAAPELI

6. Asenna vaihteisto (katso Asenna vaihteisto 
-kohdan sivu 2). 

 HUOMAUTUS   Aseta ohjaimen kaapeli 
huolellisesti vaihteiston kiinnikkeeseen, jotta se 
ei joudu puristuksiin.

7. Kytke ohjaimen liitin oikeaan asentoon 
vaihteistoa asentaessasi.

 HUOMAUTUS   Varmista, että myös 
nopeussensorin liitin on kiinnitetty oikein.

OHJAIN

8. Aloita alakiinnittimen päästä ja poista löysyys 
kaapelista samalla, kun asetat sen kolmen 
alaputken muoviohjaimen kapeimpiin kanaviin. 

9. Työnnä ylimääräinen kaapeli yläputkessa 
olevasta ohjaintaskusta putkeen kohti 
istuinputkea.

10. Aseta ohjain tukevasti yläputken taskuun.

11. Asenna lukitusmekanismi uudelleen 
käyttämällä poistotoimenpiteen vaiheen 2 
korkeusmerkkejä.

12. Kiristä kiinnikkeet 1,8–2,2 Nm:n kireydelle.

13. Koko 61: Asenna etuhaarukka takaisin 
polkupyörärunkoon.

14. Asenna sähköavustusjärjestelmä.

7. Nosta ohjainmoduuli varovasti yläputken 
taskusta.

HUOMAA: Noudata äärimmäistä varovaisuutta, 
kun poistat ohjaimen. Työkalut voivat vahingoittaa 
maalia yläputken ohjaintaskun ympärillä. 

8. Merkitse muistiin, miten ylimääräinen kaapeli 
on sijoitettu yläputkeen. 

9. Työnnä ja vedä ohjainkaapeli varovasti ulos 
ala- ja yläputkien välisen aukon kautta. 

REIKÄ ALAPUTKESSA

10. Ohjaa ohjain varovasti reiästä tavallisen 
puolan tai vastaan työkalun päällä.

OHJAINKAAPELIN 
REIKÄ 
ALAPUTKESSA

Asenna ohjain.

1. Aseta ohjaimen kaapeliliitin yläputken taskuun. 

2. Reititä kaapeli alas ylä- ja alaputkien välisen 
aukon läpi.

REIKÄ ALAPUTKESSA

3. Koko 61 cm: Reititä kaapeli

a. alas yläputken taskun läpi, 

b. eteenpäin yläputken aukon läpi 

c. sitten alas alaputken aukon läpi.




