
Cigar pen twist instruksjon 
NØDVENDIG UTSTYR 
• 7mm,   Mandrel.
• 3 stk Bushing  BP6#-BU
• 10mm bor
• penneavretter
• to component epoksylim).

KLARGJØRING AV EMNER 
Ta mål av tube og kapp emner 3-4 mm større enn tube. 

       Bor et 10mm hull igjenom emne. 
      Ta litt fint slipepapir og puss tube for bedre feste av lim. 
      Ta på epoksylim og før tube ned I hullet med vridende beveglser. 
       Bruk gjerne et hjelpeverktøy på slutten av tuben for å slippe å få lim på finga. 

DREIING AV EMNE 
• husk å bruk penneavretter på emnene, ikke rett av for langt inn så tuber blir ødelagt

• Plasser bushinger I henhold til diagram. Til venstre er den øverste delen av
penn,der skal den store bushing være, center bushing monteres med den største delen 
mot venstre, så kommer emne til den nedeste delen av penn til høyre og den korte 
bushingen.   

• Drei emner nøyaktig inn til bushinger på alle sider av emner for best mulig resultat.

• På det øverste emnet så må det ikke bli for tykt, dette kan føre til at klips blir
ødelagt. 

• Når man har fått ønsket reultat etter dreiing så pusser man emnet med slipepapir og
påfører voks,polish etter ønske. 



SETTE SAMMEN PENN 
• Press klips inn på den øverste delen på øvre tube..
• Press center band inn I nederste del av øvre tube med hvit plastikk inn I tube.
• ..Press tip(spiss) inn I den nedeste delen av tube mot nedre tube
• .press coupling inn øverst på nederste tube, forsiktig med gjengene på coupling.
• passer refill med fjær inn i coupling og ned mot spiss(tip).
• skru så twistmekanisme på plass på coupling, press da øverste tube på nederste tube for hånd..
• Pennen er nå ferdig og kan testes slik at mekanismen fungerer tilfredstillende.
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