
Spiritual Twist Pen Kits instruksjon

nødvendig utstyr:
• 7mm Pen Mandrel

• bor 9,5mmRZ-DB3/8

• 2 stk bushing BP177#-BU

• penneavretter
• epoksylim to komponent
• emne 2x2 cmx8,5 cm

klargjøring emne:

• kutt emne 3-4mm lenger enn tube..
• bor et hull 9,5 mm gjennom lengderettning..
• bruk slipepapir og rubb tube, ta så på lim og før den inn i emne.
• Sentrer tube i emnet..
• Bruk penneavretter på hver side av emnet,pass på så ikke tube blir skadet.

Dreie emnet
• Monter bushing og emne i henhold til diagram B.

• etter montering så skru mutter på mandrell forsiktig på plass..
•skrur man for hardt til så blir emnet og mandrell skadet.

før bakdokk med senterspiss inn til mandrell.•



• Bruk skarpe jern og drei ned til bushing på hver side av emnet.
man kan forme resten som man vil,men husk at klips må få plass. 
• Når man er ferdig med dreiing så pusser man ned til ønsket resultat.

• Ferdig pusset så bruker man voks,polish etter eget ønske.

Diagram A 

Sette sammen penn
legg ut deler i henhold til diagram A

• skru tip over  coupler.

• Press tip coupler inn i enden av emnet, press ikke for hardt

• Putt ring1 inn på clip assembly,press så dette på motsatt side av emnet.
Må ikke presse for hardt, tube og presse kan gå istykker..
• skru mechanism inn i åpningen på clip assembly.

• sett fjæren på refill og slipp refill inn i åpningen på tip

coupler, skru så tip inn på tip coupler.

• Press cap med ring 2 over   mechanism extension.

• refill kan byttes ut senere
• for å bruke penn skrur man på cap og refill kommer frem.

obs: ring 2 skal inn på avstandsstykke før clip, så clip og ring 1.Man 
kan også sette ring 2 på tip coupler mot tube for bedre grep.




