
 

MONTERINGSINSTRUKSER 

For best resultat, bør du lese denne 
bruksanvisningen nøye før du 
installerer AlloyGator. Du kan også finne hjelp 
på http://www.alloygator.no hvor blant annet 
kan du se 
en kort videoinstallasjonen. AlloyGator kan 
monteres enten med hjulene på/fjernet fra 
kjøretøyet. 

 

I tillegg til det du får med i Alloygator pakken, 
så trenger du følgende 
verktøy - gummi hammer, plastrør kutter 
eller skarp saks med rett kutt, jekk og 
luft kompressor. 

 

1 Hev bilen i henhold til bilens bruksanvisning til 
hjulet er av bakken. Ta luften ut ved å 
fjerne ventilkjernen eller via et rustfritt stål klipp
 fra AlloyGator pakken (1).  

 

2 Identifisere hjulstørrelsen og går gjennom 
instruksjonene nedenfor. Hjulstørrelse kan 
identifiseres fra sideveggen f.eks. 205/55R16 
hvorav de to siste tallene er størrelsen av hjulet 
i inches (16 inches). Påfør en liten dråp 
av lim på Alloygator ved hvor hvert klipp skal 
liges like før du setter klippet i (2). Sørg for at 
passform er egnet til det første hjulet med ett 
AlloyGator før du setter i de stål klippene på de 
resterende Alloygator profilene. Hvis du unnlater 
å gjøre dette vil det bety at vi ikke er i stand til 
å refundere kjøpet hvis AlloyGator ikke er egnet 
til ditt hjul og dekk kombinasjon.  

  

3 Sett klippet i AlloyGator'en med den hakkete 
siden inn først (3) etter de nummererte hull 
for hjulstørrelsen. Forsikre deg om at klippet er 
justert i sporet og støtterillen. Sett klippene i alle 
hull med start fra enden 
av AlloyGator'en med hull i til du kommer 
til nummer 13, deretter følg 
instruksjonene nedenfor. 
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4 Spray eller fukt felg og dekk med et mildt 
såpevann.  Starter på ventilen, sett enden av 
AlloyGator med hullet i mellom felgen og dekket 
(4) og bank deretter med hammer. 

 

5 Arbeid mot klokken, og bank toppen 
av AlloyGator med en gummihammer slående 
mot midten av felgen (5) og sørg for 
å treffe Alloygator'en så langt inn 
som mulig. Fortsette å 
slå på AlloyGator'en mellom hjul og dekk rundt 
omkretsen inntil de to endene overlappe. 

 

6 Merk den overlappende seksjon på linje med 
den første tann på den overlappende enden (6). 

 

7 Trekk overlappende enden litt fra felgen og 
bruk kniv eller saks for å kutte det 
overskyttende materiale ut for merket (sørg for 
at kuttet er rett vinklet) (7). 

 

8 Trykk forsiktig AlloyGator tilbake på plass og 
pass på at endene passer sammen og låse 
ordentlig (8). Før endene er satt helt sammen, 
bruk litt lim langs tennene mellom de to ender 
(9). Bank dem på plass i en rett vinkel til hjulet 
for å sikre at endene er på linje med hverandre. 
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9 Arbeid mot klokken og slå i en vinkel bort fra 
midten av felgen på innsiden av AlloyGator'en 
hele veien rundt (10). Gjør det samme i 
samlingen, som du må slå på begge ender 
samtidig hver gang, for å unngå at 
samlingen spretter opp. Pump opp dekket til 
1 bars trykk og gjenta prosedyren med slag i en 
vinkel bort fra midten av felgen og dermed på 
innsiden av Alloygator'en (dette sikres at 
Alloygator kommer i rett kontakt med 
dekket). 

 
10 Fyll dekket med luft ihht bilens 
bruksanvisning. Gjenta om nødvendig trinn 9 
igjen, for å sikre at Alloygator'en er i riktig 
posisjon (det bør være et lite gap, men ikke mer 
enn 1 mm mellom AlloyGator'en og dekket) 
(11). 

 

11 Sett litt lim på dekselen som benyttes for å 
skjule den åpen plassen mellom de to ender 
(12). Deretter montere dekselen - merk 
styringstappen. Hold på dekselen i 20 sekunder 
til limet stivner (13). 

 
12 Senk hjul på bakken og ta ut jekken. Gjenta 
trinnene ovenfor inntil alle hjul er monterte med 
Alloygator. 

 
13 Bilens dekktrykk bør sjekkes en time etter 
installasjon for å sikre at det ikke er gått tap av 
luft og deretter med jevne mellomrom ihht 
bilens bruksanvisning. 

Hvis du skade dine AlloyGators så kan du fjerne den 
skadede materiale med den medfølgende 
nøkkelringen. Bare hold verktøyet vinkelrett på 
AlloyGator'en, og deretter trekke den over det skadede 
området. 

Advarsel: Det er viktig å overvåke dekktrykket i 
henhold til bruksanvisningen. Store tap av dekktrykk 
kan føre til at AlloyGator'en flyttes eller, i ekstreme 
tilfeller, kommer ut mellom felg og dekk. Vi anbefaler 
at du regelmessig rengjøre hjul og dine AlloyGators 
med normal bilsjampo eller en universell hjul 
rengjøringsmidler egnet for ømfintlige overflater som 
krom. Unngå bruk av de tøffeste vaskemidler. 
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