SUR-RONLIGHT BEE
ÖSSZESZERELÉSIÚTMUTATÓ

I. Kormány felszerelése

1. Húzza fel a kormányra a gázmarkolatot
úgy, hogy a vezetékek megfelelően
legyenek elvezetve!
2. Használja a 4-es imbuszkulcsot
a kormánybefogó 4 csavarjának
kilazításához és vegye le a szorítót.
(Vigyázzon, hogy ne vesszenek el
a csavarokról az alátétek)!
3. Tegye a kormányt és a szorítót a helyére, majd egyenletesen meghúzva
csavarja be a csavarjait!
4. Mielőtt szorosra húzná a csavarokat,
állítsa a kormányt a kívánt pozícióba! (A helyes pozicionálásban segít
a kormányon levő jelölés.)

II. Jobb lábtartó felszerelése
1. Tegye a helyére a lábtartót úgy, hogy
a pozícionáló tüskék illeszkedjenek
a lyukakba!
2. Húzza rá szorosan az anyát egy 14es villáskulccsal!

III. Első kerék behelyezése
1. Vegye ki az első tengely porzáró
anyáit 8-as imbuszkulccsal!
2. Lazítsa ki a villaszárak tengely szorítócsavarjait!
3. Úgy húzza ki a tengelyt a raklapból,
hogy vigyázzon a tengelyen levő
menetre!
4. Vegye ki a féknyeregből a távtartó
műanyagot (ne húzza meg a féket)!
Tegye be a kerékagyba a távtartókat
úgy, hogy az O-gyűrűk ne sérüljenek!

5. Tegye be a helyére a kereket (a féktárcsa legyen a helyén a féknyeregben és a távtartók is maradjanak a
helyükön)!
6. Nyomja a helyére a tengelyt a féktárcsa felöli oldaltól kezdve, majd
csavarja vissza a végekre a porvédő
anyákat. Meg kell húzni az anyákat
annyira, hogy megszoruljanak és ne
essenek ki, de ne túl erősen, mert
nem ezek tartják a kereket!
7. Szorítsa meg a tengelyszorító csavarokat 4-es imbuszkulccsal (villaszáranként 2-2 db)!

IV. Kijelző felszerelése

(csak az utcai verziónál)

1. Lazítsa meg a két belső kulcsnyílású
csavart a kormány alatt (4-es imbuszkulccsal)!
2. Nyomja be a műszeregységet a helyére úgy, hogy a hornyokba teljesen
menjenek be a csavarok)!
3. Húzza meg a csavarokat!

V. Visszapillantó tükrök
felszerelése
1. Fordítsa el a tükrök fejeit 180 fokkal!
(Az egyszerűbb csomagolás miatt
álltak máshogy!)
2. Tekerje be a tükröket a tükörtartóba!
3. Állítsa a tükrök szárát a megfelelő
helyzetbe és a kontraanyákkal fixálja
azokat a pozíciójukban (14-es villáskulcs)!

VI. Első sárvédő felszerelése
1. Tegye az alátéteket a csavarokra,
hogy a kisebb átmérőjű oldaluk felfelé nézzen!
2. Illessze a sárvédőt a helyére és kezdje
felcsavarozni!
3. Húzza meg mindhárom csavart!

VII. Irányjelzők felszerelése
(csak az utcai verziónál)

1. Illessze a helyükre az irányjelzőket,
hogy a megfelelő irányba nézzenek
és a pozícionáló tüskéjük illeszkedjen a lyukba!
2. Húzza az alátéteket és az anyákat
a csavaros részre és húzza meg az
anyákat egy 16-os villáskulccsal!

VIII. Fékkarok felszerelése
1. Szerelje fel mindkét fékkart a kormánycsőre úgy, hogy a vezetékek
és a fékcsövek megfelelően legyenek elrendezve!
2. Fixálja a fékkarokat az imbuszcsavarokkal. Igazítsa úgy a gázkart, hogy
a lapos része nézzen a fékkar felé,
mert csak így nem fog a fékkar behúzáskor beleakadni!

IX. Oldalsó prizmák felszerelése
1. A dobozból vegye ki a prizmákat!
2. Az első teleszkóp alsó villabefogóján,
a sárvédő magasságában található
menetbe kézzel tekerje be a prizmát,
míg a csavar meg nem szorul!

Nézd meg az összeszerelésről készített videónkat: www.youtube.com/watch?v=FoW-nzmWOD0
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