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Ta bort växellådan

1. Ta bort drivpaketet

2. Ta bort bakhjulet.

3. Ta bort båda vevarmarna.

4. Ta bort de främre kedjekransarna.

5. Från det tomma drivpaketsutrymmet, avlägsna 
vevlagrets stabilisator.

VEVLAGRETS 
STABILISATOR

6. Ta bort de båda skruvarna från växellådans 
hölje och avlägsna höljet.

7. Ta bort de två bakre skruvarna av T30-format 
från växellådan.

8. Lossa – men avlägsna inte – de två främre 
skruvarna i T30-format på växellådan.

9. Sväng ner den bakre delen av växellådan, 
så att sensor- och controlleranslutningarna 
blottas. 

TA BORT 
DE BAKRE 

SKRUVARNA

LOSSA DE 
FRÄMRE 

SKRUVARNA

10. Koppla bort sensor- och 
controlleranslutningarna från växellådan. 

VARNING: Genom att koppla bort de här 
anslutningarna undviker du att orsaka oavsiktliga 
skador. Om de här anslutningarna inte kopplas bort, 
riskerar du att skada växellådans anslutningsuttag.

CONTROLLER

HASTIGHETSSENSOR

11. Ta bort de båda främre skruvarna i T30-format 
från växellådan och avlägsna växellådan. 

 OBS!   För att avlägsna växellådan kan du 
behöva knacka lätt med en gummiklubba, först 
på den ena änden av vevlagrets axel och sedan 
på den andra. 

VARNING: Växellådan är tung. Släpp inte taget 
om växellådan när du avlägsnar den sista skruven. 
Om du gör det, kan växellådan skadas.

Innehåll
Ta bort växellådan 1
Montera växellådan 2
Ta bort hastighetssensorn 3
Montera hastighetssensorn 4
Ta bort controllern 5
Montera controllern 6

VIKTIGT: Närhelst de här komponenterna byts 
ut, måste systemets firmware uppdaterats och 
drivsystemets funktion kontrolleras.

 Servicehandbok 2021 Domane+ ALR

 OBS!   Den här bruksanvisningen beskriver 
den unika designen och komponenterna hos 
Domane+ ALR med batteri och drivenhet från 
Fazua.

För komplett information om Domanes ram  
och komponenter, läs servicehandboken för  
2020 Domane.
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Återmontera hastighetssensorn

1. Ta bort bakhjulet.

2. Ta bort drivpaketet.

3. Ta bort växellådan (se Ta bort växellådan  
sidan 1).

4. Inuti diagonalröret, ta bort bakbromsens slang 
från vajerstyrningen i plast för att enklare 
kunna avlägsna sensorkabeln.

5. Notera först hur buntbandet är fäst och hur 
sensorkabeln är dragen, och kapa sedan 
buntbandet.

BUNTBAND

6. Ta bort fästskruven, sensorn och distansen 
från hjulfästet. 

 OBS!   För att underlätta installationen, 
notera åt vilket håll distansen är monterad under 
sensorn. Distansen passar i spåret i hjulfästet.

ES
LF

SPÅR
DISTANS

7. Innan du tar bort kabeln, notera hur den extra 
sensorkabeln sitter i växellådans fäste. Du bör 
försöka återskapa det här arrangemanget vid 
installationen.

8. Vid kedjestaget, dra undan bromsslangen 
från sensorkabeln och dra försiktigt ut 
sensorkabeln från kedjestaget. 

9. Tryck ut kabeln från vevlagret och flytta undan 
bromsslangen vid behov för att minimera 
motståndet.

VARNING: Bromsslangen skadas lätt. Lossa eller 
avlägsna bromsokets fästbultar för att lättare 
kunna flytta på slangen.

Montera växellådan

VIKTIGT: Använd nya Fazua-skruvar, om du har 
några. Om du återanvänder samma skruvar som 
tidigare höll växellådan på plats, rengör skruvarna, 
förbered dem för gänglåsning och tillsätt sedan ny 
gänglåsning.

1. Fäst löst växellådan med de två främre T30-
skruvarna.

2. Anslut kablarna till hastighetssensorn och 
controllern till rätt uttag. 

CONTROLLER

HASTIGHETSSENSOR

3. Sväng upp växellådan och fäst de två bakre 
T30-skruvarna.

 OBS!   Var noga med att placera sensor- 
och controller-kablarna så att de inte kläms 
mellan växellådan och fästet. 

4. Momentdra växellådans fyra skruvar till 
8,0–8,5 Nm.

5. Återmontera växellådans hölje.

6. Återmontera vevlagrets stabilisator i 
drivpaketsutrymmet.

7. Återmontera de främre kedjekransarna.

8. Återmontera båda vevarmarna.

9. Återmontera drivpaketet

VEVLAGRETS 
STABILISATOR
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6. Montera växellådan (se Montera växellådan 
sidan 2). 

 OBS!   Var noga när du placerar 
sensorkabeln i växellådans fäste, så att kabeln 
inte kläms.

7. Vid montering av växellådan, anslut 
hastighetssensorns kontakt till rätt uttag.

 OBS!   Kontrollera att controllerns kontakt 
också sitter korrekt på plats.

8. Sätt tillbaka bakbromsens slang i 
vajerstyrningen i plast i diagonalröret.

HASTIGHETSSENSOR

9. Montera bakhjulet.

10. Montera drivpaketet.

Ta bort controllern

1. Ta bort drivpaketet.

2. Vid den övre delen av diagonalröret, markera 
låsmekanismens höjd.

3. Avlägsna låsmekanismen.

AVLÄGSNA 
LÅSMEKANISMEN 
FRÅN DET HÄR 
HÖLJET (ÖVRE 
DELEN AV 
DIAGONALRÖRET)

4. Om cykelramen är på 61 cm, ta bort 
framgaffeln.

5. Ta bort växellådan (se Ta bort växellådan  
sidan 1).

6. Notera hur controllerns kabel är dragen 
inuti diagonalröret, och ta sedan loss 
controllerkabeln från var och en av 
vajerstyrningarna i plast.

Montera hastighetssensorn

1. Med bakhjulet, drivpaketet och växellådan 
avlägsnade, ta bort bakbromsens slang från 
vajerstyrningen i plast i diagonalröret för att 
underlätta installationen av sensorkabeln.

2. Vid kedjestaget, flytta undan bromsslangen vid 
behov och mata försiktigt sensorkabeln framåt 
genom kedjestaget.

 OBS!   Det är lättare att få in kabeln om 
du roterar den vid kedjestagets ingång medan du 
matar in den.

3. Dra ut sensorkabeln vid vevlagret med 
tillräckligt med längd så att du kan ansluta 
kabeln till växellådan och montera den.

HASTIGHETSSENSORNS  
KABEL

4. Använd monteringsskruven i M4-format för att 
fästa distansen och sensorn i hjulfästet.

 Distansen passar i spåret i hjulfästet.

ES
LF

SPÅR
DISTANS

5. Använd ett nytt buntband för att fästa kabeln 
vid hjulfästet.

BUNTBAND
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4. Använd huvudänden av en vanlig eker 
(eller något liknande verktyg) för att föra in 
anslutningen i diagonalröret.

5. Mata in tillräckligt mycket kabel i diagonalröret 
och genom låsfästet så att den når fram till 
baksidan av växellådans fäste. 

 OBS!   Lämna kvar lite extra längd på 
kabeln i det här skedet.

DRA 
KABELN 
GENOM 

LÅSFÄSTET
CONTROLLERKABEL

6. Montera växellådan (se Montera växellådan 
sidan 2). 

 OBS!   Var noga när du placerar 
controllerkabeln i växellådans fäste så att kabeln 
inte kläms.

7. Vid montering av växellådan, anslut 
controllerns kontakt till rätt uttag.

 OBS!   Kontrollera att hastighetssensorns 
kontakt också sitter korrekt på plats.

CONTROLLER

8. Börja vid vevlageränden och strama åt kabeln 
medan du för in den i de smalaste kanalerna i 
diagonalrörets tre vajerstyrningar i plast. 

9. Vid controllerfickan i överröret, tryck in 
den överflödiga kabellängden i röret mot 
sadelröret.

10. För in controllern i fickan på överröret, så att 
den sitter ordentligt fast.

11. Använd höjdmarkeringarna från steg 2 i 
proceduren för borttagning för att återmontera 
låsmekanismen.

12. Momentdra fästelementen till 1,8–2,2 Nm.

13. Om cykelramen är på 61 cm, återmontera 
framgaffeln.

14. Montera drivpaketet.

7. Vid överröret, lossa försiktigt 
controllermodulen från dess ficka.

VARNING: Var extremt försiktig när du avlägsnar 
controllern. Verktyg kan skada lacken runt 
överrörets controllerficka. 

8. Notera hur den extra kabeln sitter i överröret. 

9. Mata försiktigt ut controllerkabeln genom 
åtkomstöppningen mellan diagonalröret och 
överröret. 

ÖPPNING I 
DIAGONALRÖR

10. Från diagonalrörets insida, använd huvudänden 
av en vanlig eker eller något liknande 
verktyg för att försiktigt styra och trycka ut 
anslutningen genom öppningen.

ÖPPNING I 
DIAGONALRÖR FÖR 
CONTROLLERKABELN

Montera controllern

1. För in controllerkabelns anslutning i fickan på 
överröret. 

2. För kabeln genom åtkomstöppningen mellan 
överröret och diagonalröret.

ÖPPNING I 
DIAGONALRÖR

3. På cyklar med ramstorlek p å61 cm, dra 
kabeln:

a. Ner genom fickan på överröret, 

b. Framåt genom överrörets 
åtkomstöppning, 

c. Sedan nedåt genom diagonalrörets 
åtkomstöppning.




