Instruktion för installation av VIBEX
VIBEX är en avancerad vibrationsdämpande gel som kan fyllas inuti styret på t.ex. motorcyklar,
snöskotrar, cyklar eller idrottsredskap. Reducerar oönskade vibrationer i händer, armar och leder.
VIBEX är unik, kan fyllas i alla hålrum på utrustning som vibrerar.
VIBEX är utvecklad för att ge maximal effekt i förhållande till sin vikt.
Det härdar inte och den torkar inte.
För att applicera VIBEX i styret, följ denna instruktion.
För att göra produkten mer lättarbetad, ska den vara minst rumstempererad eller gärna lite varmare.
Lägg gärna tuben på elementet innan den ska användas.
For mer information, gå in på www.vibex.se.

Styre på motordrivna fordon:
1. Till motordrivna fordon används normalt
VIBEX PLUS.
2. Styret kan sitta kvar på fordonet.
3. Ta bort gummihandtagen på styret samt
gashandtaget om det behövs, så att ändarna på
styret blir tillgängliga.
4. Om skydd sitter monterat i ändarna, avlägsna det också.
5. Placera tuben i en vanlig sprutpistol av kraftigare modell, motsvarande
den som används till en silikontub. Montera den bifogade slangen.
OBS: för vissa styren kan slangen vara för grov. Vänligen, hör av dig då.
6. Väg gärna tuben före och efter fyllningen, så du vet hur mycket som fyllts.
7. Produkten är trögflytande varför det är viktigt att pumpa långsamt och att tuben har minst
rumstemperatur, gärna varmare.
8. Börja med att pressa fram produkt så att hela slangen fylls.
9. Stoppa in slangen i styret (ca. 20 cm) och pumpa först en gång med sprutpistolen.
10. Dra slangen sakta utåt, samtidigt som du pumpar flera gånger. Du borde känna att slangen
försiktigt vill tryckas utåt. Ca. 30-50 gram på vardera sidan är en lämplig mängd på ett
motorcykelstyre eller liknande. Viktigt: fyll inifrån och ut.
11. Efter några pumpningar, dra ut slangen och väg tuben igen för att stämma av hur mycket
som fyllts. Upprepa proceduren på andra sidan.
12. Avsluta fyllningen några cm från änden på styret.
13. Återmontera eventuella skydd samt handtagen och gashantaget. Var noga med att inte
någon olja eller lösningsmedel kommer i kontakt med VIBEX produkten.
Notera:
Om gashantaget har varit borttaget, vänligen kontrollera att det fungerar
ordentligt innan provkörning.
Var god vänd för instruktion till cykel.
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Cykelstyre:
1. På en cykel kan du välja mellan VIBEX HP eller PLUS,
beroende på hur stora problemen är.
2. Styret kan sitta kvar på cykeln.
3. Ta bort handtagen på styret eller på annat sätt göra ändarna på
styret tillgängliga.
4. Placera tuben i en vanlig sprutpistol av kraftigare modell, motsvarande den
som används till en silikontub. Montera den bifogade slangen.
5. Väg gärna tuben före och efter fyllningen, så du vet hur mycket som fyllts på varje sida.
6. Produkten är trögflytande varför det är viktigt att pumpa långsamt och att tuben har minst
rumstemperatur, gärna varmare.
7. Börja med att pressa fram produkt så att hela slangen fylls.
8. Stoppa in slangen ca. 15 cm i styret och pumpa först en gång på sprutpistolen.
9. Dra slangen sakta utåt, samtidigt som du pumpar flera gånger. Du borde känna att slangen
försiktigt vill tryckas utåt. Viktigt: fyll inifrån och ut.
10. Efter några pumpningar, dra ut slangen och väg tuben igen för att stämma av hur mycket
som fyllts. Upprepa proceduren på andra sidan.
11. Avsluta några cm från änden på styret. Ca. 10-20 gram eller mer på vardera sida är en lämplig
mängd på ett normalt cykelstyre.
12. Återmontera handtagen.
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For mer information, gå in på www.vibex.se.

