
Bolt action  Pen Kits

bruksanvisning Nødvendig utstyr:
• 7mm pen mandrel

• 2stk Bushing Set RZ-BP84#-BU

• 9,5mm bor
• 9,5mm avretter for penner

• 2 komponent epoxy lim eller lynlim (cyanoacrylate)

• Minimum emne størrelse: 16x58mm

klargjøring av emne:
• Kutt emne litt lenger enn tuben grunnet avretting etter liming.

• bor gjennom senter av emne og la borret gli opp og ned etter borring for rensing av hull.
• ta lim på tuben og før tuben i hullet på emnet og la det gli rundt for å få lim rundt hele.

• Når limet har tørket så bruk 9,5mm emneavretter på hver side.
Vær forsiktig så ikke emneavretter tar tak i tuben.

• Bruk bestandig skarpe jern for finest resultat.

lag hvilken profil man ønsker,men drei helt ned til bushing på hver side

Etter dreing kan man bruke sandpapir og polish for fint resultat

Dreie emne:
• monter bushinger og emne på mandrell ifølge Diagram“B”

• Dra til mutter på mandrell så emnet sitter godt.
• dra bakdokken inn til senterpunkt på mandrell.
vær forsiktig så ikke den blir dratt for hardt in da mandrell kan bli skjev.



Skru av toppen for å rotere bolt og skru toppen på igjen.

Bemerk: legg ut deler ifølge Diagram A

Press på plass fronten først.

Press på plass toppen.

skru av tuppen foran for å føre inn refillet med blekk.

sett på fjær foran på refillet og skru på plass tuppen igjen.

dra bolt opp og ned for å kvalitetssikre bevegelsen..

Bemerk: Press aldri frontdelen uten at tupp foran 
er på plass, fronten kan da bli defekt.  

Montering av penn i 

henhold til Diagram A

Bemerk:
Bytte, løsne eller stramme blot..
Følg diagram C.   Ta en lang phillips skrutrekker med smalt hode,sett den inn 
som vist på diagram,Roter bolten og skru forsiktig til sett skruen..






