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1. Generel information
Kære kunde,
Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet og vigtige henvisninger for at sikre en
korrekt anvendelse. Før ibrugtagning er det vigtigt at læse brugervejledningen grundigt igennem.
Det er særligt vigtigt at læse sikkerhedshenvisninger og følge disse.
Vi videreudvikler løbende vores produkter, og forbeholder os derfor ret til uden varsel at ændre
produkterne.
Mobilex A/S
mobilex.dk
DK-8660 Skanderborg
Denmark

Telefon:
Telefax:
E-Mail:

+45 87 93 22 20
+45 87 93 17 77
info@mobilex.dk

2. Sikkerhedsinstrukser
●
●
●

Benyt kun produktet i fejlfri tilstand.
Hvis der opdages mangler eller fejl på produktet skal der øjeblikkeligt rettes henvendelse til
forhandleren.
Benyt kun produktet til det oplyste formål.

3. Produkt beskrivelse
PU-Monteringsapparat er udviklet som et hjælpeværktøj til montering af polyuretan dæk i størrelsen
20” til 28”.
Apparatet medvirker til en nem og tidsbesparende påsætning af PU-baner.
"Haj fnner"
Justerbar
slæde

“Styr”

Quick
release
aksel

Stjerneskrue til at fksere
slæde.

Monteringsplade til
montering i
skruetvinge
Bøsning

Samlevejledning
PU-Monteringsapparat 211501 kommer samlet.
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Anvendelse

1. PU.Monteringsapparat fastspændes
I skruetvinge.
Hjulet sættes i quick release akslen.

2. Skub den justerbare slæde ind mod
hjulet således at den vertikale
“hajfnne” er ved hjulet, men hvor
hjulet stadig kan drejes rundt. Spænd
derefter den justerbare slæde fast
med stjerneskruen.

4. Drej ved håndkraft hjulet rundt til
udgangsposition. PU-banen er nu
monteret.

5. Afmonter hjulet fra PUMonteringsapparatet ved at løfte det
op fra Quick release akslen og gør den
fri at den vertikale “hajfnne”.
Bemærk at den vil være lidt stram at
løfte af “hajfnnen”.

3. Monter PU-banen så lang rundt på
fælgen som muligt. Vær opmærksom
på at den vertikale “hajfnne” er
mellem fælg og PU-bane.

4. Rengøring & vedligehold
Snavs kan normalt aftørres med en klud med mildt sæbevand. Der må ikke anvendes stærkt
basiske rengøringsmidler, og der bør ikke anvendes stive børster og skarpe genstande til
rengøringen.
 Lettere snavs og støv kan fjernes med en fugtig klud.
 Tungere former for snavs kan fjernes med et ikke-korroderende, mildt vaskemiddel.
Produktet er normalt vedligeholdelsesfrit, men skal regelmæssigt gennemgå en kontrol, der
foretages af en fagmand.
Bør opbevares tørt og altid over 0 grader Celsius. Undgå store temperatur udsving.

5. Bortskafelse af produktet
Dette produkt skal, når det ikke længere kan anvendes, afeveres på en kommunal genbrugsplads.

6. Garanti
Mobilex A/S yder en garanti på 2 år mod materiale- og produktionsfejl. Vi accepterer ikke ansvar for
skader, der skyldes dårlig vedligeholdelse af produktet, skader som følge af forkert udførte
reparationer eller skader, der skyldes normalt slid. Hvis der foretages konstruktionsmæssige
ændringer på produktet uden vores skriftlige accept, bortfalder CE-mærkningen og vores
produktansvar. Hvis der konstateres materiale- eller produktionsfejl, skal De straks tage kontakt til
forhandleren af produktet eller til
Mobilex A/S direkte. Garantien dækker ikke transportomkostninger og omfatter ikke erstatning for
personskader eller manglende benyttelse af produktet under reparation. Der ydes ikke erstatning
for skader, der skyldes at denne brugervejledning ikke følges.
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