
Monteringsanvisning 
Följ denna anvisning så är dina Rimgard® 
monterade på mindre än en kvart.  

Använd endast handkraft. Det krävs 
varken verkstadshjälp eller överdriven 
kraft. 

Ta gärna på dig ett par handskar, så 
slipper du kladd från fett eller låsolja.

1. Avlägsna 
centrumkåpan 

Applicera butylmassan på 
centrumkåpan, tryck ut den så den 
täcker en så stor yta av centrumkåpan 
som möjligt.  

Använd ett föremål med en rund och 
plan yta som handtag, t ex en kryddburk.  

Pressa den plana ytan mot butylmassan 
och ryck bort centrumkåpan med en 
snärtig rörelse.

2. Placera modulen i 
centrumhålet 
Se till att modulen är i öppet läge så att 
klackarna ej är expanderade. Använd 
monterings adaptern och skruva 
centrumbulten moturs om modulen ej är 
helt öppen.

3. Montera Rimgard-
modulen 
Dra fast modulen med medföljande 
adapter och sexkantsnyckel. Använd 
endast handkraft.  

Förvara adapter och sexkantsnyckel på 
lämplig plats i bilen så de finns till hands 
om hjulet behöver monteras av. 

4. För in låscylindern 
Försäkra dig om att låscylindern är i 
öppet läge och för in den i modulen. 

5. Lås 
Lås genom att vrida nyckeln moturs. Se 
till att ha nyckel på bilnyckeln så har du 
den alltid med i händelse av att du 
behöver montera av hjulet.

6. Sätt tillbaka 
centrumkåpan 
Klart! Besök rimgard.com för hjälp eller  
scanna QR-koden för videoinstruktioner. 



Nyckelhantering 
Förvara alltid nycklarna på ett säkert 
ställe Vi rekommenderar att du alltid har 
en nyckel tillsammans med bilnyckeln 
och den extra på en säker plats 
tillsammans med ditt nyckelkort. Lämna 
aldrig nyckeln i bilen. Registrera 
nyckelkortet på rimgard.com så kan vi 
hjälpa dig om du behöver beställa nya 
nycklar. 
Produktens användande 
Rimgard® monteras på fälg för att förhindra stöld.  
Använd endast Rimgard® som föreskrivet. Rimgard® ansvarar ej för 
skador som uppstår pågrund av ej avsett användande.  
Att använda Rimgard® på ett ej avsett vis kan leda till skador på 
material eller människor. Om det uppstår missljud från produkten när 
den är monterad på fälg, stanna bilen omedelbart och kör ej bilen 
utan att först ha avmonterat Rimgard®. Om du behöver avmontera 
Rimgard® efter ett misslyckat stöldförsök, kontakta Rimgard® eller en 
auktoriserad verkstad 

Garanti 
Rimgard® lämnar två års produktgaranti

Kontakt 
Rimgard Sweden AB 
Frösundaviks allé 1 
169 70 Solna 
Sverige 

rimgard.com  
info@rimgard.com 
+46 8 605 77 00

Gratulerar! 
Till ditt val att skydda dina hjul 
från stöld med Rimgard® fälglås.  
Vi hoppas du förstår hur viktig du är, inte 
bara för oss som kund, utan även som 
del i att eliminera förekomsten av 
hjulstölder.  

Följ våra steg för steg instruktioner så har 
du snart monterat dina lås och är med 
och sätter en ny standard för hur stöld av 
däck och fälgar stoppas.

Glöm inte att… 
berätta för dina grannar att du skaffat 
Rimgard. Risken är trots allt stor att dina 
problem från och med nu är deras… 

peka på och visa dina nya  
Rimgards närhelst du får möjlighet.  
Folk behöver veta!  

dela på sociala medier. Posta gärna 
med #KeepingMyWheels och 
@Rimgard. 

ge oss ditt omdöme på Google  
och Trustpilot. Det betyder  
väldigt mycket för oss!

Underhåll 2 ggr om året 
1. Montera av låsen och kontrollera att 

inga skador uppstått. 

2. Stryk lite ickemetalliskt fett kring 
centrumbulten 

3. Olja låscylindern med låsolja. 

4. Använd endast de verktyg som 
kommer med låsen för av och 
påmontering av dina Rimgard-lås. 

5. Använd aldrig mutterdragare.  

Vad heter delarna? 
Om du behöver beskriva ett eventuellt 
problem är det alltid lättare om vi har 
samma ord för de olika delarna. Här är 
några ytterligare benämningar på detaljer.  

1. Centrumbult 
2. Modulhylsa 
3. Klackar och klackfjäder 
4. Cylinderklack 
5. O-ring 
6. Låskåpa

I förpackningen 
1. Rimgardmodul (4st) 
2. Låscylinder (4st) 
3. Butylmassa 
4. Nycklar (2st) och nyckelkort (1st) 
5. Monteringsadapter - (förvara i bilen) 
6. Sexkantsnyckel - (förvara i bilen)
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