
 
(Swedish translation) 
Tack för att du köpte denna lagerpress! 
 
Vi är stolta över att ge våra kunder en bra service och välkomnar 
eventuell återkoppling. 
 
Pressen består av ett par drivar och en gängstång med antingen 
T-barhandtag eller muttrar. 
 
Att använda pressen är enkelt: 
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1 Efter rengöring av ramen / navet, applicera en lätt beläggning med           
fett på antingen ramen / navet eller lagret. 
 
I de flesta fall rekommenderar vi att du installerar ett lager i taget             
eftersom det är svårare att hålla lagren raka när du försöker trycka            
två lager samtidigt. 
 
Placera lagret på en drift (A). Sätt den andra driften i det utrymme             
där det andra lagret så småningom kommer att sitta (B). 
 
Mata den gängade stången genom mitten av drivarna och skruva          
fast T-stångens handtag eller muttrar löst. 
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Dra åt T-barhandtagen eller muttrarna långsamt. Det tar inte mycket          
kraft att trycka på ett lager. 
 
När lagret når sin rätta position kommer du att känna motståndet           
stiga, vid vilken tidpunkt du kan sluta trycka. Det finns ingen           
anledning att fästa lagret som en mutter och bult! 
 
 

Tips: Titta på lagret för att se att det förblir rak; om det faller ur               
linjen är det bättre att ta bort lagret och börja om än att fortsätta. 

 
 
 
Upprepa processen med det andra lagret (C). 

  

 
 

Tips: När du trycker på ett enda lager i en tunn platt komponent,             
som en upphängningslänk, kan det hjälpa att vända drivningen         
som är i kontakt med länkningen bakåt (D). 
 
Att vrida den andra drivningen på detta sätt kommer att          
förhindra att det utskjutande centrumet för drift D kommer i          
kontakt med drivningen som trycker på lagret. 
 
 

 
Tror du att du kan förbättra den här guiden för att göra det lättare för               
andra att använda? Vi hälsar dig välkommen på vårt delade          
Google-dokument på: http://tiny.cc/vvhndz 

 

 


