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MONTERINGSANVISNING
?

Provmontera alltid fälgarna på bilen innan du monterar däcken.

?

Fälgarna skall monteras kloss an bromstrumman. I vissa fall krävs det att man tar bort styrpinnar,
nithuvuden och skruvar m.m. Navet skall rengöras noga eftersom lättmetallfälgar har en stor
anläggningsyta mot bromstrumman.

?

Vid däckmontering var noga med att inte skrapa monteringsverktyget mot fälgen. Stryk lämpligt
vattenbaserat smörjmedel på däckfoten för att underlätta monteringen.

?

Medföljer centreringsringar skall dessa användas för att centrera fälgen på bilens nav vid montering av
fälgen. Ringarna monteras i navhålet på baksidan av fälgen enligt nedanstående bild.

?

Om eller när däck är monterade på fälgarna kontrollera vid montering på bil att varje hjul går fritt för
skärmar osv.

?

Kontrollera noga att medsända bultar/muttrar ej tar i några bromsdetaljer (snurra det
monterade hjulet). Kontrollera även att eventuella bultar är tillräckligt långa. Råder
minsta tvivel om detta måste kontakt tas med Alvén & Ingvarsson för konsultation.
Vid montering av kromade fälgar skall mutterns anläggninsyta oljas för att undvika
skador på ytfinish.

?

El- eller luftdriven mutterdragare bör inte användas, då fälgarna och förkromningen kan skadas.
Momentnyckel ska användas och åtdragningsmomentet rekomenderas vara 7-9 kpm eller av tillverkaren
rekomenderat åtdragningsmoment. Efter något 10-tal mils körning skall muttrarna/bultarna alltid
efterdragas. Detta är kundens ansvar.

?

Är däck monterade på fälgarna är ett bastryck lagt i däcken. För rätt ringtryck kontrollera bilens
rekomendation.

?

Skulle oljud från hjulen uppstå vid färd, måste omedelbart bilen stannas, för kontroll. Kontroll måste göras
av mutter/bult så att de inte har lossnat. Hjulsläpp kan uppstå efter montering av både nya och begagnade
fälgar.

GARANTI
Vi har 1 års garanti från leveransdatum beträffande material och fabrikationsfel. Ingen garanti lämnas på skador
orsakade av stenskott, bromsdamm eller oaktsam användning, då det ankommer köparen att vårda sina fälgar.
Ingen garanti lämnas på ytfinish. Ingen garanti mot rost.
Alvén & Ingvarsson avsäger sig allt ansvar vid eventuella monteringsskador orsakade av annan.

SKÖTSELRÅD
För bästa livslängd på fälgarna rekomenderas att de tvättas och vaxas regelbundet.
Skyddsfärg på däck tvättas lämpligen bort med vanligt vatten.

OBS VIKTIG INFORMATION !
Är varan skadad vid mottagandet skall det omgående anmälas till fraktbolaget. Alla övriga reklamationer
skall anmälas omedelbart till Alvén & Ingvarsson Special AB. Kontrollera alltid omgånde att rätt vara har
levererats. Kontakta alltid oss innan varan skickas i retur.
Alla returer måste emballeras på sådant sätt att inga skador uppstår. Repor från monteringsmaskin eller skador
uppkomna p.g.a. dålig emballage eller ovarsam hantering innebär ekonomiskt avdrag.
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