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Remova a caixa de câmbio

1. Remova o conjunto de acionamento

2. Remova a roda traseira.

3. Remova as duas hastes dos pedivelas.

4. Remova as coroas.

5. De dentro da cavidade do conjunto de 
acionamento, remova o estabilizador da caixa 
de rolamentos de movimento central.

ESTABILIZADOR 
DA CAIXA DE 
ROLAMENTOS DE 
MOVIMENTO CENTRAL

6. Remova os dois parafusos da tampa da caixa 
de câmbio e remova a tampa.

7. Remova os dois parafusos traseiros T30 da 
caixa de câmbio.

8. Solte, mas não remova , os dois parafusos 
dianteiros T30 da caixa de câmbio.

9. Gire a traseira da caixa de câmbio para baixo 
para acessar os conectores do sensor e do 
controlador. 

REMOVA OS 
PARAFUSOS 
TRASEIROS

SOLTE OS 
PARAFUSOS 
DIANTEIROS

10. Remova os conectores do sensor e do 
controlador da caixa de câmbio. 

CUIDADO: A desconexão desses conectores 
ajudará a evitar danos acidentais. A não remoção 
dos conectores danificará os soquetes de conexão 
da caixa de câmbio.

CONTROLADOR

SENSOR DE 
VELOCIDADE

11. Remova os dois parafusos dianteiros T30 da 
caixa de câmbio e remova a caixa de câmbio. 

 NOTA  Para ajudar a remover a caixa de 
câmbio, use um martelo de borracha para bater 
levemente primeiro em uma extremidade do eixo 
do movimento central e, em seguida, na outra. 

CUIDADO: A caixa de câmbio é pesada. Não 
solte a caixa de câmbio enquanto estiver 
removendo o último parafuso. Se isso ocorrer, a 
caixa de câmbio poderá resultar em danos na caixa 
de câmbio.
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IMPORTANTE: Sempre que esses componentes 
forem substituídos, o firmware deverá ser 
atualizado e o sistema de acionamento deverá ser 
verificado quanto à funcionalidade adequada.

 Manual de Manutenção da Domane+ ALR 2021

 NOTA  Este manual contém as exclusivas 
características de design e os componentes 
da Domane+ ALR com a bateria e unidade de 
acionamento Fazua.

Para obter informações completas sobre o 
quadro e os componentes da Domane, consulte 
o Manual de Manutenção da Domane 2020.
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Remova o sensor de velocidade

1. Remova a roda traseira.

2. Remova o conjunto de acionamento.

3. Remova a caixa de câmbio (consulte Remover 
a caixa de câmbio página 1).

4. De dentro do tubo inferior, remova a 
mangueira do freio traseiro das guias 
plásticas para facilitar a remoção do cabo do 
sensor.

5. Primeiro, observe a aplicação da abraçadeira 
plástica e o roteamento do cabo do sensor 
de velocidade e então, corte a abraçadeira 
plástica.

ABRAÇADEIRA 
PLÁSTICA

6. Remova o parafuso de montagem, o sensor e 
o espaçador da gancheira. 

 NOTA  Para facilitar a instalação, anote 
a orientação do espaçador sob o sensor. O 
espaçador se encaixa na ranhura da gancheira.

ES
LF

RANHURA

ESPAÇADOR

7. Antes de remover o cabo, anote como o cabo 
excedente do sensor está disposto dentro do 
suporte da caixa de câmbio. Você deve tentar 
recriar essa disposição durante a instalação.

8. Na escora horizontal, afaste a mangueira do 
freio do cabo do sensor e cuidadosamente 
remova o cabo do sensor da escora horizontal, 

9. Afaste o cabo do movimento central e mova 
a mangueira de freio como necessário para 
minimizar a resistência.

CUIDADO: A mangueira de freio pode ser 
facilmente danificada. Solte ou remova os 
parafusos de montagem da pinça de freio para 
ajudar a mover a mangueira.

Instale a caixa de câmbio

IMPORTANTE: Use parafusos de reposição Fazua, 
se disponíveis. Se reutilizar os mesmos parafusos, 
limpe-os, prepare-os para receber o veda-rosca e 
aplique o novo veda-rosca.

1. Fixe sem apertar a caixa de câmbio com os 
dois parafusos dianteiros T30.

2. Conecte os cabos do sensor de velocidade e 
do controlador nas conexões apropriadas. 

CONTROLADOR

SENSOR DE 
VELOCIDADE

3. Gire a caixa de câmbio para cima e instale os 
dois parafusos traseiros T30.

 NOTA  Certifique-se de organizar os cabos 
do sensor e do controlador para evitar que sejam 
esmagados entre a caixa de câmbio e o suporte. 

4. Aperte os quatro parafusos da caixa de 
câmbio ao torque de 8,0 a 8,5 Nm.

5. Reinstale a tampa da caixa de câmbio.

6. Reinstale o estabilizador da caixa de 
rolamentos de movimento central na cavidade 
do conjunto de acionamento.

7. Reinstale as coroas.

8. Reinstale as duas hastes dos pedivelas.

9. Reinstale o conjunto de acionamento

ESTABILIZADOR DA 
CAIXA DE ROLAMENTOS 
DE MOVIMENTO 
CENTRAL
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6. Instale a caixa de câmbio (consulte Instalação 
da caixa de câmbio na página 2). 

 NOTA  Para evitar o esmagamento, 
organize cuidadosamente o cabo do sensor 
dentro do suporte da caixa de câmbio.

7. Ao instalar a caixa de câmbio, ligue o conector 
do sensor de velocidade na posição correta.

 NOTA  Assegure que o conector do 
controlador esteja corretamente fixado.

8. Reconecte a mangueira do freio traseiro nas 
guias plásticas dentro do tubo inferior.

SENSOR DE 
VELOCIDADE

9. Instale a roda traseira.

10. Instale o conjunto de acionamento.

Remova o controlador

1. Remova o conjunto de acionamento.

2. Na extremidade superior do tubo inferior, 
marque a altura do mecanismo de bloqueio.

3. Remova o mecanismo de bloqueio.

REMOVA O 
MECANISMO DE 
BLOQUEIO DESTA 
CARCAÇA (PARTE 
SUPERIOR DO 
TUBO INFERIOR)

4. Em um quadro de bicicleta de 61 cm, remova 
o garfo dianteiro.

5. Remova a caixa de câmbio (consulte Remover 
a caixa de câmbio na página 1).

6. Dentro do tubo inferior, anote o roteamento do 
cabo do controlador e então remova o cabo do 
controlador de cada guia plástica.

Instale o sensor de velocidade

1. Com a roda traseira, o conjunto de 
acionamento e a caixa de câmbio removidos, 
remova a mangueira do freio traseiro das 
guias plásticas de dentro do tubo inferior para 
facilitar a instalação do cabo do sensor.

2. Na escora horizontal, mova a mangueira 
do freio como necessário e direcione 
cuidadosamente o cabo do sensor para frente 
através da escora horizontal.

 NOTA  Girar o cabo na porta da escora 
horizontal durante o direcionamento facilitará a 
instalação.

3. Puxe o cabo do sensor do movimento central 
com folga suficiente para conectar e instalar a 
caixa de câmbio.

CABO DO SENSOR  
DE VELOCIDADE  

4. Use o parafuso de montagem M4 para fixar o 
espaçador e o sensor na gancheira.

 O espaçador se encaixa na ranhura da 
gancheira.

ES
LF

RANHURA

ESPAÇADOR

5. Use uma nova abraçadeira plástica para fixar 
o cabo na gancheira.

ABRAÇADEIRA 
PLÁSTICA
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4. Use a extremidade da cabeça de um raio 
comum (ou ferramenta semelhante) para 
ajudar a direcionar o conector pelo tubo 
inferior.

5. Empurre e puxe cabo suficiente dentro do 
tubo inferior e através do suporte do bloqueio 
para chegar à traseira do suporte da caixa de 
câmbio. 

 NOTA  Por enquanto, deixe o cabo solto.

DIRECIONE 
PELO 
SUPORTE DE 
BLOQUEIO

CABO DO 
CONTROLADOR

6. Instale a caixa de câmbio (consulte Instalar a 
caixa de câmbio página 2). 

 NOTA  Para evitar o esmagamento, 
organize cuidadosamente o cabo do controlador 
dentro do suporte da caixa de câmbio

7. Ao instalar a caixa de câmbio, ligue o conector 
do controlador na posição correta.

 NOTA  Assegure que o conector do sensor 
de velocidade esteja corretamente fixado.

CONTROLADOR

8. Começando pela extremidade do movimento 
central, remova a folga do cabo ao inseri-lo 
nos canais mais estreitos nas três guias 
plásticas do tubo inferior. 

9. No compartimento do controlador no tubo 
superior, empurre o excesso de cabo para 
dentro do tubo em direção ao canote.

10. Insira o controlador firmemente no 
compartimento do tubo superior.

11. Usando as marcas de altura da etapa 2 
no procedimento de remoção, reinstale o 
mecanismo de bloqueio.

12. Aperte os elementos de fixação ao torque de 
1,8 a 2,2 Nm.

13. Em uma bicicleta de 61 cm, reinstale o garfo.

14. Instale o conjunto de acionamento.

7. No tubo superior, remova cuidadosamente o 
módulo do controlador de seu compartimento.

CUIDADO: Tenha muito cuidado ao remover o 
controlador. As ferramentas podem danificar a tinta 
ao redor do compartimento do controlador no tubo 
superior. 

8. Anote como o cabo excedente está disposto 
dentro do tubo superior. 

9. Cuidadosamente empurre e puxe o cabo do 
controlador através do furo de acesso entre os 
tubos inferior e superior. 

FURO NO TUBO INFERIOR

10. De dentro do tubo inferior, use a extremidade 
da cabeça de um raio comum ou uma 
ferramenta semelhante para cuidadosamente 
manobrar e remover o conector através do 
furo.

FURO NO TUBO 
INFERIOR PARA O CABO 
DO CONTROLADOR

Instale o controlador

1. Insira o conector do cabo do controlador no 
compartimento do tubo superior. 

2. Direcione o cabo pelo furo de acesso entre os 
tubos superior e inferior.

FURO NO TUBO INFERIOR

3. Em uma bicicleta de 61 cm, direcione o cabo:

a. Através do compartimento no tubo 
superior, 

b. À frente através do furo de acesso do 
tubo superior, 

c. Em seguida, pelo furo de acesso do tubo 
inferior.




