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SPEEDERPEDAL
1. Fjern først det lille cover ved siden af speederpedalen.

2. Fjern derefter bolten monteret under coveret.

3. Afmonter nu det viste plastik cover ved at fjerne de to markerede skruer.

4. Du kan nu nemt vippe pedalen op bagfra, men der sidder to klips foran
som skal klikkes ud. Hvis du tager fat i den nye pedal, kan du se hvor disse to klips
sidder og dermed have en ide til hvordan du skal klikke dem op. Jeg anvendte selv
en flad skruetrækker til at klikke den venstre op og så fulgte den højre med.

5. Nu kommer vi til det punkt hvor de fleste har problemer.
Det havde jeg bestemt også.
Afmonter kablet.
Oven på kablet, sidder der en hvid lås, den skal trykkes ned og derefter
kan/burde stikket kunne hives af.
Nogen sider at det skal trykkes helt ned og andre siger at det kun skal trykkes
delvist ned. Jeg endte dog med at finde et trick via andet forum, hvor man blot
skulle stikke en flad skruetrækker ind fra modsatte side og vupti, så var mit stik
afmonteret.

6. Nu skulle pedalen være helt afmonteret. Så er det tid til at fjerne småsten og
jord før monteringen af den nye speederpedal.

7. Monter nu den nye pedal. Start med kablet, derefter monter i klips foran og til
sidst bolten og covers tilbage på plads.

SPEEDERPEDAL
1. Tag først fat i gummien foran (mod sædet). Træk det op så det løsner sig omkring
pedalen. Der sidder nu to gummi modhager nedenunder, det er nemmest bare at
trække alt hvad du har lært, så giver den slip.

2. Ved montering af den nye pedal, er det anbefalet at du starter nede fra, derefter
skubber du de to gummi modhager igennem hullerne. Det er voldsomt svært at
skubbe dem helt ned og klikke sig fast, så jeg brugte en lille tang.

BREMSEPEDAL
1. Tag først fat i gummien foran (mod sædet). Træk det op så det løsner sig omkring
pedalen. Der sidder nu en gummi modhage nedenunder, det er nemmest bare at
trække alt hvad du har lært, så giver den slip.

2. Ved montering af den nye pedal, er det anbefalet at du starter nede fra, derefter
skubber du gummi modhagen igennem hullet. Det er voldsomt svært at skubbe
den helt ned og klikke sig fast, så jeg brugte en lille tang som ved koblingspedalen.
Husk at sikre dig at både bremse og koblingspedal sidder korrekt fastspændt.

TILLYKKE DU KLAREDE DEN!

Tak fordi du kiggede med!
Der findes mange flere guides på min side
http://www.lightnings.dk
Her finder du part numre, guides og meget mere.

