
TANKPENN INSTRUKSJON                    
Nødvendig utstyr:
• 7mm penn mandrel

•  Bushing Set  BP262#-BU

• 3/8'' bor  DB3/8(9,52mm)
• penneavretter
• to komponent epoksylim

klargjøring emne:
• kutt emne 3-4mm lenger enn tube..
• bor hull tvers igjennom i lengderettningen på emne.

• rubb tube med sandpapir, ta på lim og før tube inn i emnet med vridende bevegelse.

• sentrer tube i emne.

•
når lim har tørket så bruker man en penneavretter for å få vekk limrester og for å avrette 
emnet på hver ende.viktig at enden er rett. 

dreiing av emne.
• monter emne og bushing i henhold til ovenstående diagarm.
• ikke skru til mutter på mandrell for hardt da emne kan skades.

• dra bakdokk inn til mandrel og spiss inn i hull på mandrell eller bruk en live stock.

• bruk skarpe jern, drei ned til bushing på hver side, resten dreies etter eget ønske.
• slip så emne til ønsket finish og ta på voks etc etter eget ønske.



sette sammen penn 

• legg ut deler i henhold til Diagram A. vær oppmersom på at Front end assembly iskal ikke presses inn. 
Itden blir hold på plass av twist mechanism og cap nut. 

• plasser Clip på Cap nut og thread Cap på Cap nut.

• Press Cap nut/Clip assembly inn i øvre del av tube.

• skru Twist mechanism øverst på Front end assembly.

• sett inn Refill –sett deretter på fjær i henhold til diagram

• skru tip over Refill på Front end assembly.

• sjekk twist mechanism for hånd ved å vri den. Refill skal ta gå inn og ut.
• for hånd så setter man på Front end assembly, Twist mechanism side først, iinn i åpne enden av tube
til deler er satt gått sammen. vri på pennen og den skal nå virke 

diagram A




