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.9

إزالة صندوق التروس
1
2
3
4
5
6

مهم :أي وقت يتم فيه استبدال هذه المكونات ،يجب تحديث البرامج الثابتة
وفحص نظام الدفع للتحقق من التشغيل السليم.

.1

قم بإزالة مجموعة القيادة

.2

قم بإزالة العجلة الخلفية.

.3

قم بإزالة ذراعي عمود التدوير.

.4

قم بإزالة حلقات الجنزير األمامية.

.5

من داخل تجويف مجموعة القيادة ،قم بإزالة مثبت الكتيفة السفلية.

أدِر الجزء الخلفي لصندوق التروس على محوره باتجاه األسفل
من أجل الوصول إلى موصلي كل من المستشعر ووحدة التحكم.

أزل المسمارين
ِ
الخلفيين

فك المسمارين
األماميين

.10

مثبت الكتيفة السفلية

انزع موصلي المستشعر ووحدة التحكم من صندوق التروس.

تنبيه :سوف يساعد فصل هذين الموصلين على تالفي حدوث أي تلف
عرضي .في حين سيؤدي عدم نزع الموصلين إلى المخاطرة بتلف مقابس
موصالت صندوق التروس.

مستشعر السرعة

.6

أزل الغطاء.
قم بإزالة المسمارين من غطاء صندوق التروس ،ثم ِ

.7

قم بإزالة مسماري  T30الخلفيين من صندوق التروس.

وحدة التحكم

.11

.8

أزل
قم بإزالة مسماري  T30األماميين من صندوق التروس ،ثم ِ
صندوق التروس.

ملحوظة
للمساعدة على إزالة صندوق التروس ،احرص على
استخدام مطرقة مطاطية للطرق برفق على أحد طرفي محور الكتيفة
السفلية ً
أول ثم على الطرف اآلخر.

قم بفك — دون إزالة — مسماري  T30األماميين من صندوق
التروس.

تنبيهُ :يرجى االنتباه إلى أن صندوق التروس ثقيل الوزن .فال تفلته
من يدك أثناء إزالة المسمار األخير .عدم القيام بذلك قد ينجم عنه تلف
بصندوق التروس.

ملحوظة
يضم هذا الدليل خصائص التصميم والمكونات
الفريدة لدراجة  Domane+ ALRالمزودة ببطارية ووحدة قيادة من
نوع .Fazua

للحصول على المعلومات الكاملة بشأن هيكل ومكونات دراجة
 ،Domaneيُرجى الرجوع إلى دليل الخدمة لدراجة 2020
.Domane
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تركيب صندوق التروس
مهم :استخدم مسامير  Fazuaبديلة إذا كانت متاحة .وفي حالة إعادة
استخدام نفس المسامير التي تمت إزالتها ،قم بتنظيف المسامير وإعدادها
لوضع غراء التثبيت عليها ،ثم ضع غراء تثبيت جديد.

.1
.2

قم بتثبيت صندوق التروس بمسماري  T30األماميين دون إحكام
ربطهما.

.5

أعِ د تركيب غطاء صندوق التروس.

إزالة مستشعر السرعة

.6

أعِ د تركيب مثبت الكتيفة السفلية داخل تجويف مجموعة القيادة.

.1

قم بإزالة العجلة الخلفية.

.7

أعِ د تركيب حلقات الجنزير األمامية.

.2

قم بإزالة مجموعة القيادة.

.8

أعِ د تركيب كال ذراعي عمود التدوير.

.3

.9

أعِ د تركيب مجموعة القيادة.

.4

ملحوظة
لتيسير التركيب ،احرص على تدوين اتجاه فاصل
المباعدة أسفل المستشعر .يوضع فاصل المباعدة بالفتحة الموجودة في
عروة الشوكة الخلفية.

قم بإزالة صندوق التروس (انظر قسم إزالة صندوق التروس في
الصفحة .)1

الفتحة

من داخل الماسورة السفلية ،قم بإزالة خرطوم الفرامل الخلفية من
الموجهات البالستيكية لتيسير إزالة كابل المستشعر.

فاصل المباعدة

LF

أدخِل كابلي مستشعر السرعة ووحدة التحكم في الوصالت
المالئمة.

.6

قم بإزالة مسمار التثبيت والمستشعر وفاصل المباعدة من عروة
الشوكة الخلفية.

ES

مستشعر السرعة
مثبت الكتيفة
السفلية

.7

وحدة التحكم

.3

.5

أدِر صندوق التروس على محوره باتجاه األعلى وقم بتركيب
مسماري  T30الخلفيين.

.8

ً
أول ،انتبه إلى طريقة تثبيت رابط الكابل ومسار تمرير كابل
مستشعر السرعة ،ثم اقطع رابط الكابل.

.9

ملحوظة
احرص على تنظيم كابلي المستشعر ووحدة التحكم
لتجنب انحشارهما بين صندوق التروس والسناد.

.4

2

عند مسند الجنزير ،اسحب خرطوم الفرامل بعي ًدا عن كابل
المستشعر ،ثم اسحب كابل المستشعر برفق خارج مسند الجنزير.
ادفع الكابل من الكتيفة السفلية وقم بتحريك خرطوم الفرامل بقدر
ما يلزم للحد من المقاومة.

تنبيه :يمكن أن يتعرض خرطوم الفرامل للتلف بسهولة .ولذلك ،يتعين
عليك فك أو إزالة براغي تثبيت فكي الفرامل للمساعدة على تحريك
الخرطوم.

رابط الكابل

أحكِم ربط مسامير صندوق التروس األربعة بعزم دوران يتراوح
بين  8.5-8.0نيوتن متر.

قبل قيامك بإزالة الكابل ،احرص على تدوين طريقة تنظيم الجزء
الزائد من كابل المستشعر داخل سناد صندوق التروس .وينبغي أن
تحاول إعادة تكوين نفس هذا التنظيم أثناء عملية التركيب.

3
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.3

تركيب مستشعر السرعة

.1

بعد إزالة العجلة الخلفية ومجموعة القيادة وصندوق التروس ،قم
بإزالة خرطوم الفرامل الخلفية من الموجهات البالستيكية الموجودة
داخل الماسورة السفلية لتيسير تركيب كابل المستشعر.

اسحب كابل المستشعر للخارج من عند الكتيفة السفلية مع إتاحة
متدل بما يكفي للتوصيل بصندوق التروس وتركيبه.
جزء
ِ

.6

قم بتركيب صندوق التروس (انظر قسم تركيب صندوق التروس
في الصفحة .)2
ملحوظة
لتالفي حدوث انحشار ،احرص على تنظيم كابل
المستشعر بعناية داخل سناد صندوق التروس.

.7

.4

استخدم مسمار التثبيت  M4لتثبيت فاصل المباعدة والمستشعر
بعروة الشوكة الخلفية.

الفتحة

.2

عند الطرف العلوي للماسورة السفلية ،حدِّد ارتفاع آلية القفل.

.3

قم بإزالة آلية القفل.

صحيح.

.8

أزل آلية القفل من
ِ
هذا المبيت (أعلى
الماسورة السفلية)

تأكد أيضًا من تثبيت موصل وحدة التحكم بشكل

أعِ د تثبيت خرطوم الفرامل الخلفية بالموجهات البالستيكية
الموجودة داخل الماسورة السفلية.

يوضع فاصل المباعدة بالفتحة الموجودة في عروة الشوكة الخلفية.

عند مسند الجنزير ،حرِّ ك خرطوم الفرامل بقدر ما يلزم وقم
بتمرير كابل المستشعر إلى األمام برفق عبر مسند الجنزير.

.1

قم بإزالة مجموعة القيادة.

عند تركيب صندوق التروس ،احرص على إدخال موصل
مستشعر السرعة في الموضع الصحيح.
ملحوظة

كابل مستشعر
السرعة

.2

إزالة وحدة التحكم

مستشعر السرعة

.4

فاصل المباعدة

LF

.5

ES

.6

.5
ملحوظة
تدوير الكابل عند منفذ مسند الجنزير أثناء التمرير
سيساعد على تيسير عملية التركيب.

استخدم رابط كابل جديد إلحكام تثبيت الكابل بعروة الشوكة
الخلفية.

.9

قم بتركيب العجلة الخلفية.

.10

قم بتركيب مجموعة القيادة.

رابط الكابل

4

5

بالنسبة لهيكل الدراجة مقاس  61سم ،قم بإزالة الشوكة األمامية.
قم بإزالة صندوق التروس (انظر قسم إزالة صندوق التروس في
الصفحة .)1
من داخل الماسورة السفلية ،دوِّ ن مسار تمرير كابل وحدة التحكم،
ثم قم بإزالته من كل من الموجهات البالستيكية.
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تركيب وحدة التحكم

عند الماسورة العلوية ،اخلع وحدة التحكم برفق من التجويف
المُخصص لها.

.1

تنبيه :احرص على توخي الحذر الشديد عند إزالة وحدة التحكم.
فاألدوات ال ُمستخدمة يمكن أن تتسبب في إتالف الطالء المحيط بتجويف
وحدة التحكم في الماسورة العلوية.

.7

.2

.4

أدخِل موصل كابل وحدة التحكم في تجويف الماسورة العلوية.

.7

استخدم الطرف الرأسي لبرمق اعتيادي (أو أداة مشابهة) للمساعدة
على توجيه الموصل إلى داخل الماسورة السفلية.

قم بتمرير الكابل ألسفل عبر فتحة الدخول الموجودة بين
الماسورتين العلوية والسفلية.

عند تركيب صندوق التروس ،احرص على إدخال موصل وحدة
التحكم في الموضع الصحيح.
ملحوظة

بشكل صحيح.

تأكد أيضًا من تثبيت موصل مستشعر السرعة

دوِّ ن طريقة تنظيم الجزء الزائد من الكابل داخل الماسورة العلوية.
فتحة الماسورة السفلية

.5
.3
.8

بالنسبة للدراجة مقاس  61سم ،قم بتمرير الكابل:

ملحوظة

أ .ألسفل عبر تجويف الماسورة العلوية،

الحالي.

ب .لألمام عبر فتحة الدخول بالماسورة العلوية،

برفق ،قم بدفع كابل وحدة التحكم وسحبه للخارج عبر فتحة
الدخول الموجودة بين الماسورتين السفلية والعلوية.

قم بدفع وسحب جزء كافِ من الكابل إلى داخل الماسورة السفلية
وعبر سناد القفل للوصول إلى الجزء الخلفي لسناد صندوق
التروس.

وحدة التحكم

.8

اترك الجزء المتدلي من الكابل كما هو في الوقت

.9

ج .ثم ألسفل عبر فتحة الدخول بالماسورة السفلية.

.10
فتحة الماسورة السفلية

.11
مرِّ ر عبر
سناد القفل

.9

.6

من داخل الماسورة السفلية ،استخدم الطرف الرأسي لبرمق
اعتيادي أو أداة مشابهة لتوجيه الموصل بحرص ودفعه للخارج
عبر الفتحة.

.12

كابل وحدة التحكم

قم بتركيب صندوق التروس (انظر قسم تركيب صندوق التروس
في الصفحة .)2
ملحوظة
لتالفي حدوث انحشار ،احرص على تنظيم كابل
وحدة التحكم بعناية داخل سناد صندوق التروس.

فتحة الماسورة السفلية
المُخصصة لكابل وحدة
التحكم

6

7

ً
بداية من طرف الكتيفة السفلية ،قم بإزالة أي أجزاء متدلية
من الكابل مع إدخاله بالقنوات الضيقة الموجودة بالموجهات
البالستيكية الثالثة في الماسورة السفلية.
عند تجويف وحدة التحكم الموجود في الماسورة العلوية ،ادفع
الجزء الزائد من الكابل داخل الماسورة باتجاه ماسورة المقعد.
قم بتثبيت وحدة التحكم بإحكام داخل التجويف المُخصص لها
بالماسورة العلوية.
باستخدام عالمات تحديد االرتفاع من الخطوة  2الواردة في إجراء
اإلزالة ،قم بإعادة تركيب آلية القفل.
أحكِم ربط أدوات التثبيت بعزم دوران يتراوح بين 2.2-1.8
نيوتن متر.

.13

بالنسبة للدراجة مقاس  61سم ،قم بإعادة تركيب الشوكة.

.14

قم بتركيب مجموعة القيادة.

