
Acme Click Pen Kits instruksjon 

nødvendig utstyr: 
• 7mm Pen Mandrel

• Bor 8mm   RZ-DB008

• Bushing sett(4 stk)  BPCL138-BU

• Penneavretter

• epoksylim to komponent
• emne: Minimum 2x2cm og lengde 9,5cm 
• knappemne: 1,5x1,5cmlengde 1,7 cm

klargjøring knappemne: 

• la emne være 3-4mm lenger enn tube..
• bor et 8 mm hull gjennom knappemne.

• rubb tube med slipepapir,ta på lim og før inn i emne med vridende bevegelse.
• når lim har tørket så bruker man penneavretter på hver side,ikke skad tube.
  
NOTE: bushing for knapp har ikke samme diameter. emne må være vinkelrett 
i henhold til bushinger, ikke noe over bushinger.

klargjøring av penneemne: 

• kutt emne 3-4mm lenger enn tube..
• bor et 8mm hull gjennom emne.

• rubb tube med slipepapir,ta på lim og før tube inn i emne med vridende beveglese.

• sentrer tube i emne.

• Wnår lim har tørket bruker man penneavretter på hver side av emne,l
vær forsiktig så ikke tube blir skadet.. 

NOTE: når man dreier så skal emnet dreies skrått nedover,se forslag i 
diagram B. 



dreiing av emner 
•

både pennemne og knappemne kan dreies samtidig.

Pen emne: anbefaler å dreie fasong slik som i diagram B
knappemne: drei en rett profil . 
NOTE: det må ikke være noe av emnet som overstiger diameter på bushing, 
da vil ikke knapp passe i hullet.
DIAGRAM A 

sette sammen penn • legg ut deler i henhold til diagram A 

Penn emne: • sett inn mechanism assembly, smal del inn i nederste del av 
tube først

•

sett så support tube inn i samme åpning. Press assembly tip på plass
i samme åpning inntil basen av tip er inn på tube.

Press cap assembly inn i den vide delen av emne

skru av tip, sett inn refill i åpningen av tip. sett på fjær og skru på tip.  
knapp: • Press den lower end (wider) inn i wide end av plunger. 

Press plunger cap inn i den smale delen.
slipp click spring cap assembly. plasser presset del først og skru den over spring på 
mekansimen i bunn
penn er ferdig og trykk på knapp for å få refill frem.






