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De versnellingsbak verwijderen

1. Verwijder de accu.

2. Neem het achterwiel uit.

3. Demonteer beide crankarmen.

4. Demonteer de kettingbladen.

5. Demonteer de bracket-stabilisator aan de 
binnenzijde van de accusleuf.

BRACKET-
STABILISATOR

6. Neem de beschermkap van de versnellingsbak 
af door de twee schroeven ervan los te 
draaien.

7. Verwijder de twee achterste T30-schroeven van 
de versnellingsbak.

8. Draai de twee voorste T30-schroeven van de 
versnellingsbak los — maar verwijder ze niet.

9. Kantel de achterzijde van de versnellingsbak 
naar beneden om toegang te krijgen tot de 
connectoren van de sensor en de controller. 

VERWIJDER 
ACHTERSTE 

SCHROEVEN

DRAAI VOORSTE 
SCHROEVEN LOS

10. Koppel de sensor- en de controller-
connectoren los van de versnellingsbak. 

WAARSCHUWING: Het loskoppelen van deze 
beide connectoren helpt onvoorziene schade te 
voorkomen. Het niet-loskoppelen van de 
connectoren kan mogelijk de connector-
aansluitingen van de versnellingsbak beschadigen.

CONTROLLER

SNELHEIDSSENSOR

11. Verwijder de twee voorste T30-schroeven 
van de versnellingsbak en neem de 
versnellingsbak uit. 

 OPMERKING   Tik met een rubberen 
hamer eerst voorzichtig op de ene kant van de 
bracket-as om de versnellingsbak gemakkelijker 
los te krijgen, en daarna op de andere kant van 
de as. 

WAARSCHUWING: De versnellingsbak is zwaar. 
Houd de versnellingsbak goed vast bij het 
verwijderen van de laatste schroef. De 
versnellingsbak kan beschadigd raken indien dit 
niet gebeurt.

Inhoudsopgave
De versnellingsbak demonteren 1
De versnellingsbak installeren 2
De snelheidssensor demonteren 3
De snelheidssensor installeren 4
De controller demonteren 5
De controller installeren 6

BELANGRIJK: Indien één van deze componenten 
wordt vervangen, dient de firmware te worden 
geüpdatet en moet het aandrijfsysteem 
gecontroleerd worden op een juiste werking.

 2021 Domane+ ALR Onderhoudshandleiding

 OPMERKING   Deze handleiding betreft de 
unieke ontwerpdetails en -componenten voor de 
Domane+ ALR met Fazua-aandrijving en -accu.

Raadpleeg voor de complete Domane-frame 
en -componenteninformatie de 2020 Domane 
Onderhoudshandleiding.
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De snelheidssensor demonteren

1. Neem het achterwiel uit.

2. Verwijder de accu.

3. Demonteer de versnellingsbak (zie De 
versnellingsbak demonteren pagina 1).

4. Maak in de onderbuis de achterremkabel los 
uit de kunststof geleiders om de sensorkabel 
gemakkelijker te kunnen losmaken.

5. Bekijk eerst hoe de kabelbinder is bevestigd 
en hoe de snelheidssensorkabel loopt, en knip 
dan de kabelbinder door.

KABELBINDER

6. Verwijder de schroef, de sensor en de spacer 
uit het uitvaloog. 

 OPMERKING   Bekijk goed hoe de spacer 
onder de sensor geplaatst zit, voor een vlotte 
her-installatie. De spacer past in de uitsparing in 
het uitvaloog.

ES
LF

UITSPARING
SPACER

7. Maak vóórdat u de kabel verwijdert, een notitie 
van hoe overtollige sensorkabel opgeborgen 
zit nabij de aansluiting van de versnellingsbak. 
Het wordt aanbevolen om een zelfde ordening 
aan te houden bij her-installatie.

8. Houd aan de liggende achtervork de 
remkabel weg van de sensorkabel en trek de 
sensorkabel zachtjes uit de achtervork. 

9. Duw de kabel vanuit het bracket en verplaats 
indien nodig de remkabel om een en ander te 
vergemakkelijken.

WAARSCHUWING: De remkabel is gevoelig voor 
beschadiging. Draai de schroeven van de remklauw 
los of demonteer de remklauw om de remkabel 
vrijer te laten bewegen.

De versnellingsbak installeren

BELANGRIJK: Gebruik originele vervangende 
Fazua-schroeven indien voorradig. Indien de oude 
schroeven hergebruikt moeten worden, maak 
ze dan eerst goed schoon en breng er nieuw 
schroefdraadborgmiddel op aan.

1. Bevestig de versnellingsbak eerst losjes met 
behulp van de twee voorste T30-schroeven.

2. Sluit de kabels van de snelheidssensor en 
de controller aan op de juiste connector-
aansluitingen. 

CONTROLLER

SNELHEIDSSENSOR

3. Kantel de versnellingsbak omhoog en schroef 
de twee achterste T30-schroeven op hun 
plaats.

 OPMERKING   Zorg ervoor dat de kabels 
van de sensor en de controller niet klem komen 
te zitten tussen de versnellingsbak en het frame. 

4. Draai de vier versnellingsbakschroeven vast 
met 8,0-8,5 Nm.

5. Monteer de afdekkap van de versnellingsbak.

6. Monteer de bracket-stabilisator aan de 
binnenzijde van de accusleuf.

7. Monteer de kettingbladen.

8. Monteer beide crankarmen.

9. Monteer de accu.

BRACKET-
STABILISATOR
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6. Installeer de versnellingsbak (zie De 
versnellingsbak installeren pagina 2). 

 OPMERKING   Schik de sensorkabel 
zorgvuldig nabij de aansluiting van de 
versnellingsbak om knellen te voorkomen.

7. Sluit bij het monteren van de versnellingsbak 
de connector van de snelheidssensor op de 
juiste aansluiting aan.

 OPMERKING   Zorg ervoor dat ook de 
controller juist is aangesloten.

8. Bevestig de achterremkabel weer in de 
kunststof geleiders in de onderbuis.

SNELHEIDSSENSOR

9. Plaats het achterwiel terug.

10. Monteer de accu.

De controller demonteren

1. Verwijder de accu.

2. Markeer de hoogte van het sluitmechanisme 
dat bovenaan de onderbuis zit.

3. Verwijder het sluitmechanisme.

VERWIJDER HET 
SLUITMECHANISME 
UIT DEZE 
BEHUIZING 
(BOVENAAN 
ONDERBUIS)

4. Verwijder bij een framehoogte van 61 cm eerst 
de voorvork.

5. Demonteer de versnellingsbak (zie De 
versnellingsbak demonteren pagina 1).

6. Maak een notitie van hoe de controllerkabel 
loopt aan de binnenzijde van de onderbuis, 
en haal de controllerkabel dan los uit de 
kunststof geleiders.

De snelheidssensor installeren

1. Nadat het achterwiel, de accu en de 
versnellingsbak zijn gedemonteerd, moet de 
remkabel worden losgehaald uit de kunststof 
geleiders in de onderbuis om de installatie van 
de sensorkabel te vergemakkelijken.

2. Voer de sensorkabel voorzichtig door de 
achtervork heen en beweeg de remkabel 
daarbij zoals vereist.

 OPMERKING   Het roteren van de kabel 
aan de opening van de achtervork tijdens het 
geleiden kan de installatie vergemakkelijken.

3. Trek de sensorkabel eruit bij de bracket met 
genoeg ruimte om de versnellingsbak aan te 
koppelen en te installeren.

SNELHEIDSSENSORKABEL

4. Bevestig de spacer en de sensor aan het 
uitvaloog met behulp van de M4-schroef.

 De spacer past in de uitsparing in het 
uitvaloog.

ES
LF

UITSPARING
SPACER

5. Maak de kabel met een kabelbinder vast aan 
het uitvaloog.

KABELBINDER
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4. Gebruik de kop van een spaak (of vergelijkbaar 
gereedschap) om de connector de onderbuis 
in te geleiden.

5. Trek en duw genoeg kabel door de onderbuis 
en voorbij het sluitmechanisme om de bij 
de achterkant van de aansluiting van de 
versnellingsbak uit te komen. 

 OPMERKING   Laat de kabel voor nu 
loshangen.

DOOR 
SLUITMECHANISME 

LEIDEN
CONTROLLERKABEL

6. Installeer de versnellingsbak (zie De 
versnellingsbak installeren pagina 2). 

 OPMERKING   Schik de sensorkabel 
zorgvuldig nabij de aansluiting van de 
versnellingsbak om knellen te voorkomen.

7. Sluit bij het monteren van de versnellingsbak 
de connector van de snelheidssensor op de 
juiste aansluiting aan.

 OPMERKING   Zorg ervoor dat ook de 
controller juist is aangesloten.

CONTROLLER

8. Trek de kabel strak, te beginnen aan de kant 
van het bracket, en plaats hem in het smalste 
kanaal van de drie kunststof geleiders in de 
onderbuis. 

9. Duw overtollige kabel bij de controller-
uitsparing in de bovenbuis de buis in richting 
van de zitbuis.

10. Klik de controller stevig in de uitsparing in de 
bovenbuis.

11. Monteer nu het sluitmechanisme, met 
gebruikmaking van de markeringsstrepen uit 
stap 2.

12. Draai de schroeven vast met 1,8-2,2 Nm.

13. Bij framemaat 61 cm, monteer de voorvork.

14. Monteer de accu.

7. Wrik de controller-unit voorzichtig los uit de 
bovenbuis.

WAARSCHUWING: Wees uiterst voorzichtig bij 
het loshalen van de controller. Gereedschap kan de 
framelak rond de uitsparing voor de controller 
beschadigen. 

8. Maak een notitie van hoe overtollige kabel zit 
opgeborgen in de bovenbuis. 

9. Trek en duw de controllerkabel voorzichtig 
door de opening tussen de onderbuis en de 
bovenbuis. 

OPENING IN 
ONDERBUIS

10. Gebruik de kop van een spaak of een 
vergelijkbaar gereedschap om de connector 
voorzichtig door de opening aan de binnenzijde 
van de onderbuis te geleiden.

OPENING IN 
ONDERBUIS VOOR 
CONTROLLERKABEL

De controller installeren

1. Voer de controllerkabel in door de uitsparing in 
de bovenbuis. 

2. Leid de kabel naar beneden door de opening 
tussen bovenbuis en onderbuis heen.

OPENING IN 
ONDERBUIS

3. Leid de kabel in het geval van een 61 cm 
frame:

a. Naar beneden door de uitsparing in de 
bovenbuis, 

b. Naar voren door de opening in de 
bovenbuis, 

c. Dan naar beneden door de opening in de 
onderbuis.




