Montagehandleiding
HOOG WINDSCHERM VESPA LX IMITATIE INCLUSIEF
BEVESTIGINGSSET 42942

Inhoud
•

Aantal bevestigingsonderdelen: 36

•

(1) 2x Beugel

•

(2) 2x lange moer

•

(3) 2x grote conische ring

•

(4) 2x kunststof buis

•

(5) 2x kleine conische ring

•

(6) 2x m6 ring

•

(7) 2x m6 veerring

•

(8) 2x m6 boutje

•

(9) 2x kleine huls met schroefdraad

•

(10) 2x grote huls met schroefdraad

•

(11) 2x kleine kunststof huls

•

(12) 2x grote kunststof huls

•

(13) 4x rubberen inzetring

•

(14) 4x chromen ring

•

(15) 2x korte m6 inbusbout

•

(16) 2x lange m6 inbusbout

Benodigd
gereedschap
voor montage
• Steek/ringsleutel 10, 17
• Inbussleutel 4

Afbeeldingen ter illustratie

Montage
bevestigingsset
•

Monteer de lange moer(2) op de
beugel (1) en draai deze zo ver
mogelijk op de beugel(1)

•

Plaats de grote conische ring(3)

•

Plaats de kunststof buis(4)

•

Plaats de kleine conische ring(5)

•

Monteer het m6 boutje (8) samen
met de veerring (7) en ring (6) op
de beugel (1) en zet het m6 boutje
vast met steek/ringsleutel 10

•

Zorg ervoor dat de kunststof
buis(4) een klein beetje speling
heeft

•

Herhaal deze procedure voor met
de tweede beugel(1)

•

*Tip* Passen de onderdelen niet
allemaal op de beugel? Demonteer
dan de lange moer(2), draai deze
om en monteer deze terug

By Scootercentrum

Montage
winscherm
•

Plaats de grote huls met schroefdraad
(10) in de grote kunststof huls(12) en
schuif deze over de beugel (1)

•

Plaats de kleine huls met schroefdraad
(9) in de kleine kunststof huls(11) en
schuif deze over de beugel(1)

•

Herhaal deze procedure voor de tweede
beugel(1)

•

Monteer de rubberen inzetringen (13) in
de gaten van het windscherm

•

Druk de voorgemonteerde kunststof
hulzen (11 en 12) in de rubberen
inzetringen(13) en zet het geheel
handvast met de inbusbouten(15 en 16)
door de chromen ringen(14)

•

Monteer het geheel op de Vespa door
de beugels in de gaten van de stuurkap
te plaatsen en de lange moeren (2) vast
te draaien met steek/ringsleutel 17

•

Stel het windscherm recht en draai de
m6 inbusbouten(15 en 16) vast met
inbussleutel 4

•

*Tip* Zit het windscherm te hoog op de
beugels(1)? Demonteer de kleine
kunststof hulzen(11), draai deze een
halve slag en monteer alles terug.

By Scootercentrum

Wees trots op
het resultaat,
want dat mag er
zijn!

