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Rengöringsanvisning för
låsmekanismen till benstödet på swing

Följande verktyg behövs för att rengöra låsmekanismen:

 • Insexnyckel 3 mm (minst 60 mm lång)
 • Spårskruvmejsel
 • Piprensare

Obs! Använd aldrig olja till låsmekanismen!

Demontering:

1. Börja med att lossa släppknappen (6) med skruvmejseln.

2. Vänd försiktigt på chassit för att få ut släppknappen (6) och fjädern (5).
    Om släppknappen (6) och släppskruven (4) sitter ihop (skruva inte isär dessa två),
    fortsätt enligt punkt 4. Lossnar bara släppknappen (6) måste släppskruven (4)
    lossas med insexnyckeln.

3. Använd insexnyckeln för att dra upp släppskruven (4) eller vänd försiktigt på chassit.

4. Ta ut släppdelen (3) genom att trycka den åt sidan. 

Rengöring:

5. För ner piprensaren i röret (1) ända ner till det tvärgående hålet (2) i röret.
    Dra piprensaren upp och ner några gånger för att få bort all smuts.
    Använd sedan piprensaren för att rengöra det tvärgående hålet (2) i röret.
    Om möjligt avsluta med att blåsa rent med tryckluft alternativt blås med munnen.

6. Torka rent alla demonterade delar.
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Montering:

7. Tryck in släppdelen (3) i det tvärgående hålet (2) i röret.

8. Om släppskruven (4) och släppknappen (6) sitter ihop,
    fortsätt enligt punkt 9. Fortsätt annars här:
    Använd skruvmejseln för att trycka upp släppdelen (3)
    så långt som möjligt i hålet (se bild 1). Håll kvar
    skruvmejseln i den positionen. Sätt släppskruven (4)
    i fjädern (5) och släpp ner dessa samtidigt i röret (1).
    Använd insexnyckeln för att skruva fast släppskruven (4)
    i släppdelen (3). Se till att släppskruven(4) gängas rakt i
    släppdelen (3). Skruva bara tills det precis börjar ta emot.
    Ta ut skruvmejseln. Kontrollera att släppdelen (3) löper
    lätt i röret. Justera annars släppdelen (3) genom att lossa
    lite på släppskruven (4). Skruva fast släppknappen (6)
    på släppskruven (4) med skruvmejseln. Skruva bara tills
    det precis börjar ta emot. Fortsätt enligt punkt 10.

9. Använd insexnyckeln för att trycka upp släppdelen (3) så
    långt som möjligt i hålet (se bild 2). Håll kvar insexnyckeln
    i den positionen. Släpp ner fjädern (5) i röret (1). För ner
    släppskruven (4) som sitter ihop med släppknappen (6) i
    röret (1). Obs! Se till att släppskruven (4) hamnar i fjädern (5).
    Använd skruvmejseln för att skruva fast släppknappen (6).
    Se till att släppskruven (4) gängas rakt i släppdelen (3).
    Skruva bara tills det precis börjar ta emot. Ta ut insexnyckeln.
    Kontrollera att släppdelen (3) löper lätt i röret genom att
    stoppa ner skruvmejseln i röret och trycka lätt. Justera annars
    släppdelen (3) genomatt lossa lite på släppknappen (6).

10. Kontrollera att släppdelen (3) sticker ut enligt bild 3.
      Justera annars släppdelen (3) genom att försiktigt
      skruva på släppknappen (6). Klart!

Obs! Använd aldrig olja till låsmekanismen!
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Bild 1.

Bild 2.

Bild 3.


