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1.

Afmonter elmotoren

2.

Afmonter baghjulet.

3.

Afmonter begge pedalarme.

4.

Afmonter klingerne.

VIGTIGT: Ved udskiftning af disse komponenter
skal firmwaren opdateres, og elmotorsystemet skal
kontrolleres for korrekt funktion.

5.

Afmonter gearkassen
Monter gearkassen
Afmonter hastighedssensoren
Monter hastighedssensoren
Afmonter controlleren
Monter controlleren

9.

Afmonter gearkassen

Vip den bageste ende af gearkassen nedad
for at få adgang til sensorens og controllerens
stik.

AFMONTER
DE BAGESTE
SKRUER

Afmonter krankboksens stabilisator fra
elmotorhuset.

LØSN DE
FORRESTE
SKRUER

10. Afbryd sensorens og controllerens stik fra

KRANKBOKSENS
STABILISATOR

gearkassen.

OBS: Afbryd disse stik for at undgå utilsigtet
beskadigelse. Hvis stikkene ikke afbrydes, er der
risiko for beskadigelse af gearkassens stikdåser.

6.

HASTIGHEDSSENSOR

Afmonter de 2 skruer fra gearkassedækslet,
og afmonter dækslet.

CONTROLLER

11. Afmonter de 2 forreste T30-skruer til

gearkassen, og afmonter gearkassen.

7.
8.

Afmonter de 2 bageste T30-skruer til
gearkassen.

BEMÆRK
Gearkassen er nemmere
at afmontere ved først at banke let med en
gummihammer på den ene ende af krankakslen
og derefter på den anden.

Løsn (uden at afmontere) de forreste T30skruer til gearkassen.

BEMÆRK

Denne vejledning er baseret på
den særlige konstruktion og komponenterne til
Domane+ ALR med Fazua-batteri og -motor.

OBS: Gearkassen er tung. Hold fast i
gearkassen, mens den sidste skrue afmonteres.
Ellers er der risiko for at beskadige gearkassen.

Se værkstedshåndbogen til 2020 Domane for
den komplette vejledning til stel og komponenter
til Domane.
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5.

Monter gearkassen

6.

VIGTIGT: Brug så vidt muligt nye Fazua-skruer. Hvis
de eksisterende skruer monteres igen, skal de først
rengøres, forberedes til og derefter påføres nyt
gevindlåsemiddel.

8.

Monter begge pedalarme igen.

9.

Monter elmotoren igen.

Afmonter baghjulet.

2.

Afmonter elmotoren.

3.
4.

Tilslut hastighedssensorens og controllerens
stik i de rette stiktilslutninger.

BEMÆRK
Læg mærke til, hvordan
afstandsstykket vender under sensoren, for
at gøre det nemmere at montere det igen.
Afstandsstykket sidder i rillen i gaffelenden.

Afmonter gearkassen (se Afmonter gearkassen
side 1).
I skrårøret afmonteres bagbremseslangen
fra plaststyrene for at gøre det nemmere at
afmontere sensorledningen.

RILLE
AFSTANDSSTYKKE

LF

2.

Monter gearkassen løst med de 2 forreste
T30-skruer.

Monter klingerne igen.

1.

HASTIGHEDSSENSOR

KRANKBOKSENS
STABILISATOR

7.

CONTROLLER

3.

5.

Vip gearkassen opad, og monter de 2 bageste
T30-skruer.

Bemærk først strippens placering og
hastighedssensorens ledningsføring, og klip
derefter strippen over.

8.

BEMÆRK

Sørg for at placere sensorens
og controllerens ledninger, så de ikke bliver klemt
mellem gearkassen og beslaget.

4.

Afmonter monteringsskruen, sensoren og
afstandsstykket fra gaffelenden.

ES

1.

Monter krankboksens stabilisator i
elmotorhuset igen.

7.

6.

Afmonter hastighedssensoren

Monter gearkassedækslet igen.

9.
STRIP

Spænd de 4 gearkasseskruer med
8,0-8,5 Nm.

Bemærk inden afmontering af
ledningen,, hvordan den overskydende
del af sensorledningen er placeret i
gearkassebeslaget. Ved monteringen bør den
placeres på samme måde igen.
Ved kædestaget trækkes bremseslangen
væk fra sensorledningen, hvorefter ledningen
trækkes ud af kædestaget.
Skub ledningen ud af krankboksen, og flyt
bremseslangen som nødvendigt for at mindske
modstanden.

OBS: Bremseslangen er nem at beskadige. Løsn
eller afmonter bremsecalliperens monteringsbolte,
så det er nemmere at flytte slangen.

2

3

Værkstedshåndbog til 2021 Domane+ ALR

Værkstedshåndbog til 2021 Domane+ ALR

3.

Monter hastighedssensoren

1.

Når baghjulet, elmotoren og gearkassen
er afmonteret, skal bagbremseslangen
afmonteres fra plaststyrene i skrårøret
for at gøre det nemmere at montere
sensorledningen.

Træk sensorledningen ud af krankboksen,
så der er tilstrækkelig overskydende
ledningslængde til at tilslutte den og montere
gearkassen.

6.

Afmonter controlleren

Monter gearkassen (se Monter gearkassen
side 2).

1.
2.

BEMÆRK
Placer sensorledningen rigtigt i
gearkassebeslaget, så den ikke bliver klemt.

7.

Ved montering af gearkassen skal
hastighedssensorens stik tilsluttes rigtigt.

3.

Afmonter elmotoren.
Sæt højdemærker til at markere placeringen
af låsemekanismen i den øverste ende af
skrårøret.
Afmonter låsemekanismen.

BEMÆRK

Sørg desuden for at fastgøre
controllerens stik rigtigt.
HASTIGHEDSSENSORENS
LEDNING

4.

Brug M4-monteringsskruen til at montere
afstandsstykket og sensoren på gaffelenden.

Monter bagbremseslangen i plaststyrene i
skrårøret igen.

AFMONTER
LÅSEMEKANISMEN
(ØVERST VED
SKRÅRØRET)

HASTIGHEDSSENSOR

Afstandsstykket sidder i rillen i geardroppet.

Ved kædestaget flyttes bremseslangen væk
som nødvendigt, hvorefter sensorledningen
føres forsigtigt frem igennem kædestaget.

4.

RILLE
AFSTANDSSTYKKE

LF

5.

ES

2.

8.

6.
9.

Monter baghjulet.

10. Monter elmotoren.
5.

Fastgør ledningen til gaffelenden med en ny
strip.

BEMÆRK
Det er nemmere at montere
ledningen ved at dreje den rundt ved porten i
kædestaget.
STRIP
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På 61 cm cykelstel: afmonter forgaflen.
Afmonter gearkassen (se Afmonter gearkassen
side 1).
Læg mærke til controllerens ledningsføring
i skrårøret, og afmonter derefter
controllerledningen fra plaststyrene.
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4.

Ved overrøret vrikkes controller-modulet
forsigtigt ud af rummet.

OBS: Pas meget på ved afmontering af
controlleren. Ved brug af værktøj kan lakken blive
beskadiget omkring rummet til controlleren ved
overrøret.

8.

7.

Brug hovedenden på en almindelig cykeleger
eller et lignende redskab til at styre stikket ind
i skrårøret.

Ved montering af gearkassen skal
controllerens stik tilsluttes rigtigt.
BEMÆRK
Sørg desuden for at fastgøre
hastighedssensorens stik rigtigt.

HUL I SKRÅRØRET
TIL CONTROLLERLEDNINGEN

Læg mærke til, hvordan den overskydende
ledningsdel er placeret i overrøret.

Monter controlleren

1.
2.

Sæt controllerens ledningsstik i rummet i
overrøret.
Før ledningen ned igennem adgangshullet
mellem over- og skrårøret.

5.

CONTROLLER

Skub og træk tilstrækkelig ledningslængde ind
i skrårøret og igennem låsebeslaget frem til
bag på gearkassebeslaget.

8.

BEMÆRK

9.

Lad den overskydende
ledningslængde være indtil videre.
HUL I SKRÅRØRET

Skub og træk forsigtigt controllerens ledning
igennem adgangshullet mellem skrå- og
overrøret.

9.

Start ved krankboksen, stram ledningen, så
der ikke er overskydende længde, mens den
sættes i de smalleste af kanalerne i de 3
plaststyr i skrårøret.
Skub den overskydende ledningslængde ved
rummet til controlleren ind i røret i retning mod
sadelrøret.

10. Isæt controlleren med et fast tryk i rummet i
overrøret.

11. Brug højdemærkerne fra trin 2 ved

HUL I SKRÅRØRET

3.

På 61 cm cykelstel trækkes ledningen på
denne måde:

FØR IGENNEM
LÅSEBESLAGET

afmonteringen til at montere låsemekanismen
igen.

CONTROLLERLEDNING

12. Spænd skruerne med et moment på 1,8-2,2

a. Ned igennem rummet i overrøret
b. Frem igennem adgangshullet ved
overrøret
c. Derefter ned igennem adgangshullet ved
skrårøret

10. Brug hovedenden på en almindelig cykeleger
eller et lignende redskab til forsigtigt at lirke
og skubbe stikket i skrårøret ud igennem
hullet.

Nm.

6.

13. På 61 cm cykelstel: monter forgaflen igen.

Monter gearkassen (se Monter gearkassen
side 2).

14. Monter elmotoren.

BEMÆRK
Placer controllerledningen
rigtigt i gearkassebeslaget, så den ikke bliver
klemt
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