Alvázvizsgáló tükör
Összeszerelési és használati útmutató
A tükör összeszerelése
1.Miután az alkatrészeket a gyári csomagolásbók kivette, helyezze azokat külön – külön
egy asztalra.
2.Fogja a kezébe a tükröt majd a tükör alsó felén található apacsavaron levő csavart és
alátétet vegye le a csavarról.
3. Fogja meg az az alsó és felső (kartámaszos) szárat, csúsztassa őket egymásba, és az
alsó száron levő biztosító kapcsot illessze be a kívánt szárhosszúság beállítása után a
felső száron levő lyukba.
4. Helyezze a tükröt a tükör oldallal felfele az alsó szárra úgy, hogy a tükrön levő
apacsavar csússzon bele az alsó száron levő furatba, majd alulról helyezze fel a
kerekeket a képen látható módon. Helyezze fel az alátétet, majd rögzítse egy
csavarkulccsal.

A lámpa beüzemelése
Helyezze be a 2 db 1.5 V –os alkáli elemeket a lámpába a következőképpen:
Fogja a lámpát a jobb kezébe úgy, hogy az a teste előtt vízszintesen álljon, és a
fényszórós része a bal keze fele essen. Szorítsa meg bal kezével a lámpa izzóval ellátott
részét.
Ezután a bal kezével csavarja le úgy az izzós részt, hogy azt előre, azaz a testétől
ellenkező irányba kezdi meglazítani.
Miután lecsavarta, tartsa a jobb kezében az markolatos / elemház részt függőlegesen, a
nyílásával felfele, és helyezze bele a 2 darab 1.5 V-os alkáli elemet úgy, hogy a lapos alsó
felével („-„ jelölésű, negatív fele) ejtse a nyílásba mindkettőt, egymás után, egymásra.
Végezetül csavarja vissza az izzós részt.
A lámpa, a markolaton található, körrel jelzett nyomógombbal kapcsolható ki és be.
Végezetül helyezze a lámpát a felső száron levő, 2 db lámpatartó kapocsba, a
markolatánál fogva úgy, hogy a kapcsolója szabadon, hozzáférhető legyen.
Használat
A használat során helyezze az alvázvizsgáló tükröt az átvizsgálandó gépjármű alváza alá,
és a domború tükör segítségével ellenőrizze.
Minden oldalról vizsgálja át a gépjárművet, míg meg nem bizonyosodik annak
biztonságáról. Sötétben, rossz látási körülmények közt, használja a lámpát, a
maximálisan pontos eljárás érdekében.
Tisztítás
A tükrör felülete egy nem érdes viaszos polírozó anyaggal tisztítható (spray vagy paszta).
Ezt felhordva egy puha törlőkendővel polírozzuk tisztára. Ne használjon üvegtisztítót,
csiszolóanyagot, és szappanos vizet sem.
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