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MONTERINGSANVISNING
TIPPSKYDD S3
Demontering / Monteringsanvisning för:
Tippskydd S3;
art.nr. 4353000, 4353030, 4353060, 4353080
Verktyg som behövs:
Specialverktyg från Panthera
Insex 2,5mm
Insex 5 mm

DEMONTERING

1) DEMONTERING
Börja med att lossa vredet med insexnyckel 2,5 mm.

2) Tag fram låsniten som följer med de
nya tippskydden. Den används för att
låsa den fjäderbelastade hylsan inne i
tippskyddet i utdraget läge.

3) Tag fram specialverktyget och stoppa
ned i det i tippskyddet och genom att
vrida på knoppen haka fast fjäderbelastade hylsan och lyft upp den. Har man
inte specialverktyget kan man även lirka
upp fjädern med t.ex. en gammal hjuleker. LÄNK

4) I utdraget läge så placera låsniten i
hålet när hylsan är utdragen. När den
fjäderbelastade hylsan är låst i utdraget
läge så tag bort specialverktyget.

5) Lossa och tag bort tippskyddets låsskruv..

6) Drag loss tippskyddet från ramen.
Upprepa samma procedur 1-6 på det andra tippskyddet.
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MONTERING

1) MONTERING
Tag fram det nya tippskyddet och observera att tippskydden är märkta med ”R”
för höger och ”L” för vänster sida. Använd en nit (1) eller skruv för att låsa
hållaren (2) i utdraget läge.

2) För in tippskyddet i sitt fäste i ramen.

3) Låsskruven till tippskyddet är förbehandlad med ”Driloc”, vilket betyder att
man inte behöver applicera Loctite på
skruven innan montering.

4) Drag åt skruven som låser tippskyddet
i ramen ordentligt.

5) Tag fram specialverktyget och använd
det för att lyft upp hylsan. När den är
utdragen så pilla bot låsniten och släpp
ner hylsan i tippskyddet. Har man inte
specialverktyget kan man även lirka upp
fjädern med t.ex. en gammal hjuleker.
LÄNK

6) Montera tillbaka vredet på tippskyddet
och skruva åt.
Upprepa procedur 1-6 på det andra tippskyddet.
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