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PRESS-FIT BB

 Adapter

Venstrehåndsadapter

Indvendigt dæksel

Højrehåndsadapter

2,5 mm-afstandsstykkeKrankboksskallens bredde

 Eksempel på montering

Adaptertype VEJ MTB

Inderdækslet kan ikke 

installeres

Hvis stellet ikke har 

åbninger inden i 

krankboksskallen, kan det 

installeres uden det 

indvendige dækselærme.

 • Anvend med en krankboksskal 

med en bredde på 86,5 mm.

Inderdækslet kan 

installeres

Hvis stellet har åbninger 

inden i krankboksskallen, 

bør det installeres med 

det indvendige 

dækselærme for at undgå 

kontamination.

 • Anvend med en krankboksskal 

med en bredde på 86,5 mm. 

2,5 mm-afstandsstykket er 

ikke påkrævet.

 • Anvend inderdækslet.

 • 2,5 mm-afstandsstykket er ikke 

påkrævet til en krankboksskal 

med en bredde på 92 mm.

 • Anvend inderdækslet.

 • Hvis du anvender en 

krankboksskal med en bredde 

på 89,5 mm, skal du indsætte 

2,5 mm-afstandsstykket i højre 

side (mellem stellet og 

højrehåndsadapteren).

 • Anvend inderdækslet.
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 Installation

1. Indsæt krankboksen i bøjlen.

2. Indsæt monteringsværktøjet i krankboksen. TL-BB12 

3. Krankboksen monteres stramt ved at stramme med en 

momentnøgle; du skal sikre dig, at krankboksens fælg forbliver 

parallel med bøjlens fælg.

4. Sikr dig, at der ikke er afstand mellem krankboksen og bøjlen.
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 Fjernelse

1. Indsæt afmonteringsværktøjet i krankboksen. TL-BB13 

2. Hold fligen nede med fingrene, og skub den ind fra den modsatte 

side, som vist i illustrationen. (Fligen åbner sig, når den er skubbet 

ind.)

Hold de tre flapper for enden af 

afmonteringsværktøjet åbne, og skub 

værktøjet ind fra den anden side, indtil 

det sidder fast.

3. Bank på afmonteringsværktøjet med en plastikhammer indtil 

enden af krankboksen skubbes ud.

4. Bank på den anden ende af krankboksen på samme måde.

Bemærk:

Genbrug ikke adapterne, da de kan blive beskadiget når de tages ud.


