
Classic Elite Fountain Penkit 
nødvendig utstyr: 
• 7mm,   pen mandrel
• 3 stk bushing set  FP18#-BU
• 10mm bor   DB010
• 10mm penneavretter
• to.komponent epoksylim eller tykt lynlim

klargjøring emne 
• tykkelse ca 2,5x2,5, kutt emne 3-4mm lenger enn tuber.

• bor et 10mm hull i lengderettningen på emne.
• rubb tube med fint sandpapir, ta lim på tube og før den inn i emne med vridende bevegelse.
sentrer tube i hullet 
• når lim har tørket så bruk penneavretter på hver side av emne for å få det jamt.

dreie ferdig emne 
•plasser bushinger i henhold til diagram B.
•ikke stram mutter på mandrell for hardt.
•pass på at riktig emne blir satt på riktig plass med bushing slik diagrammet viser.
• på diagrammet vises det wood removed, dette betyr at man tar en blyantstrek og 

merker ca 6,3 mm til venstre for bushing og bruker et stikkjern for å lage et hakk ned 
til bushing, dette hakket må være i 90 grader for at penn skal settes skikkelig 
sammen.vær forsiktig så ikke tube blir skadet. 

ferdig med dreiing så påfør ønsket voks,polish,beis.



•

sette sammen TIPS 

• legg opp deler i henhold til Diagram A.
• bruk egnet utstyr f.eks. pennepresse for pressing av deler sammen
• ikke press deler hardt da de kan bli ødelagt.
•slipp “O” ring over   thread og coupler,iinn i spor

sette sammen penn: 

• Press  coupler inn i hver ende av emne.
• skru inn lower cap ii hver ende av emne, følg så diagram på resten av pennen.

sette sammen BARREL: 

• Press center band, minste diameter inn først i åpningen i hver ende av barrel  

• sett inn og press cap nut, i enden av barrel. Stopp ved skulder.

• plasser clip over gjenger , skru den fast mens man justerer clips.



FOUNTAIN PEN ASSEMBLY: 

• dytt blekkpatron (smal ende først) inn i åpningen av nib assembly til
enden for å kutte en åpning og la blekk komme ut.   ink to flow. skru så fast 
utstyret inn i barrel    

Tip: Stroke the pen nib from the small hole to the tip with a damp paper to help start 

the ink flow. 




