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Demontaż skrzyni biegów

1. Zdemontuj pakiet napędowy

2. Zdejmij tylne koło.

3. Zdemontuj ramiona korby.

4. Zdemontuj przednie zębatki.

5. Zdemontuj stabilizator do suportu z wnętrza 
komory pakietu napędowego.

STABILIZATOR 
SUPORTU

6. Odkręć dwie śruby z pokrywy skrzyni biegów i 
zdejmij pokrywę.

7. Odkręć dwie tylne śruby T30 skrzyni biegów.

8. Poluzuj — ale nie odkręcaj — dwie przednie 
śruby T30 skrzyni biegów.

9. Obróć tylną część skrzyni biegów w dół, aby 
uzyskać dostęp do złączy czujnika i sterownika. 

ODKRĘĆ 
TYLNE ŚRUBY

POLUZUJ 
PRZEDNIE ŚRUBY

10. Odłącz od skrzyni biegów złącza czujnika i 
sterownika. 

UWAGA: Odłączenie tych złączy pomoże zapobiec 
przypadkowemu uszkodzeniu. W przypadku 
nieodłączenia złączy może dojść do uszkodzenia 
gniazd złączy skrzyni biegów.

STEROWNIK

CZUJNIK 
PRĘDKOŚCI

11. Odkręć dwie przednie śruby T30 skrzyni biegów 
i wyjmij skrzynię biegów. 

 UWAGA   Aby ułatwić demontaż skrzyni 
biegów, użyj gumowego młotka, aby najpierw lekko 
stuknąć z jednej strony osi suportu, a następnie 
z drugiej. 

UWAGA: Skrzynia biegów jest ciężka. Nie 
puszczaj skrzyni biegów podczas odkręcania 
ostatniej śruby. Jeśli to zrobisz, może to 
spowodować uszkodzenie skrzyni biegów.

Spis treści
Demontaż skrzyni biegów 1
Montaż skrzyni biegów 2
Demontaż czujnika prędkości 3
Montaż czujnika prędkości 4
Demontaż sterownika 5
Montaż sterownika 6

WAŻNE: Za każdym razem gdy dochodzi do 
wymiany tych komponentów, należy zaktualizować 
oprogramowanie i sprawdzić pod kątem 
prawidłowego działania układ napędowy.

 Instrukcja serwisowa Domane+ ALR 2021

 UWAGA   W tej instrukcji obsługi opisano 
unikatowe funkcje i komponenty konstrukcji 
roweru Domane+ ALR z akumulatorem i układem 
napędowym Fazua.

Kompletne informacje dotyczące ramy i 
komponentów roweru Domane znajdują się w 
instrukcji serwisowej Domane 2020.
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Demontaż czujnika prędkości

1. Zdejmij tylne koło.

2. Zdemontuj pakiet napędowy.

3. Zdemontuj skrzynię biegów (zobacz temat 
Demontaż skrzyni biegów na stronie 1).

4. Z rury dolnej wyjmij przewód hamulca tylnego z 
plastikowych prowadnic, aby ułatwić usunięcie 
kabla czujnika.

5. Najpierw sprawdź użycie opasek zaciskowych 
i prowadzenie kabla czujnika prędkości, a 
następnie odetnij opaskę zaciskową.

OPASKA 
ZACISKOWA

6. Zdemontuj z haku widelca śrubę mocującą, 
czujnik i podkładkę dystansową. 

 UWAGA   Aby ułatwić montaż, zwróć 
uwagę na orientację podkładki dystansowej pod 
czujnikiem. Podkładka dystansowa wchodzi do 
szczeliny w haku widelca.

ES
LF

SZCZELINA
ODSTĘP

7. Przed wyjęciem kabla zwróć uwagę na ułożenie 
nadmiarowego kabla czujnika w mocowaniu 
skrzyni biegów. Podczas montażu należy 
spróbować odtworzyć to ułożenie.

8. Przy dolnej rurze widełek tylnych odciągnij 
przewód hamulca od kabla czujnika i delikatnie 
wyciągnij kabel czujnika z dolnej rury widełek 
tylnych. 

9. Odepchnij kabel od suportu i w zależności 
od potrzeb przenieś przewód hamulca, aby 
zminimalizować opór.

UWAGA: Przewód hamulca można łatwo 
uszkodzić. Poluzuj i odkręć śruby mocujące zacisku 
hamulca, aby ułatwić przesunięcie przewodu.

Montaż skrzyni biegów

WAŻNE: Jeśli są dostępne, użyj zapasowych śrub 
Fazua. W przypadku ponownego użycia tych samych 
śrub wyczyść je, przygotuj do kleju do gwintów, a 
następnie zastosuj nowy klej do gwintów.

1. Luźno przymocuj skrzynię biegów za pomocą 
dwóch przednich śrub T30.

2. Podłącz czujnik prędkości i kable sterownika 
do odpowiednich złączy. 

STEROWNIK

CZUJNIK 
PRĘDKOŚCI

3. Obróć skrzynię biegów w górę i przykręć dwie 
tylne śruby T30.

 UWAGA   Pamiętaj, aby ułożyć kable 
czujnika i sterownika w taki sposób, aby nie 
przyszczypnąć ich między skrzynią biegów a 
mocowaniem. 

4. Dokręć cztery śruby skrzyni biegów momentem 
8,0–8,5 Nm.

5. Ponownie zamontuj pokrywę skrzyni biegów.

6. Ponownie zamontuj stabilizator suportu 
wewnątrz komory pakietu napędowego.

7. Ponownie zamontuj przednie zębatki.

8. Ponownie zamontuj oba ramiona korby.

9. Ponownie zamontuj pakiet napędowy.

STABILIZATOR 
SUPORTU
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6. Zamontuj skrzynię biegów (zobacz temat 
Montaż skrzyni biegów na stronie 2). 

 UWAGA   Aby zapobiec przyszczypnięciu, 
ostrożnie ułóż kabel czujnika w mocowaniu skrzyni 
biegów.

7. Podczas montażu skrzyni biegów podłącz 
w odpowiednim miejscu złącze czujnika 
prędkości.

 UWAGA   Upewnij się, że jest również 
prawidłowo przymocowane złącze sterownika.

8. Ponownie zamocuj przewód hamulca tylnego 
w plastikowych prowadnicach wewnątrz rury 
dolnej.

CZUJNIK 
PRĘDKOŚCI

9. Zamontuj tylne koło.

10. Zamontuj pakiet napędowy.

Demontaż sterownika

1. Zdemontuj pakiet napędowy.

2. Przy górnej końcówce rury dolnej zaznacz 
wysokość mechanizmu komory.

3. Wyjmij mechanizm komory.

ZDEMONTUJ 
MECHANIZM 
KOMORY Z 
TEJ OBUDOWY 
(GÓRNA CZĘŚĆ 
RURY DOLNEJ)

4. Z ramy rowerowej o długości 61 cm zdejmij 
przedni widelec.

5. Zdemontuj skrzynię biegów (zobacz temat 
Demontaż skrzyni biegów na stronie 1).

6. Zwróć uwagę na poprowadzenie kabla 
sterownika wewnątrz rury dolnej, a następnie 
wyjmij kabel sterownika z poszczególnych 
prowadnic plastikowych.

Montaż czujnika prędkości

1. Po zdemontowaniu tylnego koła, pakietu 
napędowego i skrzyni biegów wyjmij 
przewód hamulca tylnego z plastikowych 
prowadnic wewnątrz rury dolnej, aby ułatwić 
poprowadzenie kabla czujnika.

2. Przy dolnej rurze widełek tylnych przesuń 
w zależności od potrzeb przewód hamulca 
i delikatnie poprowadź kabel czujnika ku 
przodowi przez dolną rurę widełek tylnych.

 UWAGA   Aby ułatwić montaż podczas 
prowadzenia, obróć kabel przy porcie dolnej rury 
widełek tylnych.

3. Wyciągnij kabel czujnika z suportu, 
zapewniając wystarczający luz do podłączenia i 
montażu skrzyni biegów.

KABEL CZUJNIKA  
PRĘDKOŚCI

4. Użyj śruby mocującej M4, aby przymocować 
podkładkę dystansową i czujnik do haku 
widelca.

 Podkładka dystansowa wchodzi do szczeliny w 
haku widelca.

ES
LF

SZCZELINA
ODSTĘP

5. Użyj nowej opaski zaciskowej, aby 
przymocować kabel do haku widelca.

OPASKA 
ZACISKOWA
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4. Użyj końcówki z główką typowej szprychy 
(lub podobnego narzędzia), aby ułatwić 
poprowadzenie złącza w rurę dolną.

5. Popchnij i pociągnij dość kabla do rury dolnej i 
przez mocowanie komory, aby dosięgnąć tylnej 
części mocowania skrzyni biegów. 

 UWAGA   Na razie pozostaw kabel luźny.

POPROWADŹ 
PRZEZ 
MOCOWANIE 
KOMORY

KABEL 
STEROWNIKA

6. Zamontuj skrzynię biegów (zobacz temat 
Montaż skrzyni biegów na stronie 2). 

 UWAGA  Aby zapobiec przyszczypnięciu, 
ostrożnie ułóż kabel sterownika w mocowaniu 
skrzyni biegów.

7. Podczas montażu skrzyni biegów podłącz w 
odpowiednim miejscu złącze sterownika.

 UWAGA   Upewnij się, że jest również 
prawidłowo przymocowane złącze czujnika 
prędkości.

STEROWNIK

8. Zaczynając od końcówki suportu, zlikwiduj 
luz kabla, wsuwając go w najwęższe kanały w 
trzech prowadnicach plastikowych rury dolnej. 

9. Przy kieszeni sterownika w rurze górnej 
wepchnij nadmiar kabla w rurę w kierunku rury 
podsiodłowej.

10. Włóż pewnie sterownik do kieszeni rury górnej.

11. Korzystając z oznaczeń wysokości z kroku 2 
procedury demontażu, ponownie zamontuj 
mechanizm komory.

12. Dokręć elementy mocujące momentem 
1,8–2,2 Nm.

13. Na rowerze o rozmiarze 61 cm ponownie 
zamontuj widelec.

14. Zamontuj pakiet napędowy.

7. Przy rurze górnej delikatnie podważ moduł 
sterownika z kieszeni.

UWAGA: Zachowaj szczególną ostrożność 
podczas usuwania sterownika. Narzędzia mogą 
uszkodzić farbę wokół kieszeni sterownika rury 
górnej. 

8. Zwróć uwagę, jak jest ułożony nadmiar kabla w 
rurze górnej. 

9. Delikatnie popchnij i wyciągnij kabel 
sterownika przez otwór dostępowy między rurą 
dolną a górną. 

OTWÓR W RURZE 
DOLNEJ

10. Z wnętrza rury dolnej użyj końcówki z główką 
zwykłej szprychy lub podobnego narzędzia, aby 
ostrożnie wymanewrować i wypchnąć złącze 
przez otwór.

OTWÓR W RURZE 
DOLNEJ NA KABEL 
STEROWNIKA

Montaż sterownika

1. Włóż złącze kabla sterownika do kieszeni rury 
górnej. 

2. Poprowadź kabel w dół przez otwór dostępowy 
między rurą górną a dolną.

OTWÓR W RURZE 
DOLNEJ

3. Na rowerze o rozmiarze 61 cm poprowadź 
kabel:

a. ku dołowi przez kieszeń rury górnej, 

b. ku przodowi przez otwór dostępowy rury 
górnej, 

c. następnie ku dołowi przez otwór 
dostępowy rury dolnej.




