1. - Před demontáží musí být prověřena správná funkce !
Chod páčky musí být v rozsahu cca 70 stupňů ! ( obr. 1-2 )

2. - Demontujte pomocí Torx T8 vrchní červené regulační kolečko.

3. - Odšroubujte 8mm matici a sundejte páčku z regulačního trnu.

4. - Na obrázku 8. je zobrazen vzhled uzávěru - ten dodržet !
1 - otvor se závitem pro jistící šroubek ( pozdější krok )
2 - otvor pro pružinu

5. - Pro zajištění vnitřního mechanismu namontujte zpět červené
kolečko tlumení a utáhněte jej v protisměru hod. ručiček
až na doraz.

POZOR ! Během tohoto kroku vidlici nestláčet !!!

6. - Demontujte opět červené kolečko a nasuňte pružinku tak,
aby lehce prohnutý konec do středu byl nahoře
!! pružina má oba konce ohnuté 90 stupňů, jen jeden konec je ale před zahnutím
mírně prohnut do středu, tento musí být nahoře !!

7. - Dle obrázku 13 nasaďte na regulační kolík zobrazený nerez díl.
Konec pružinky musí být v otvoru, poté po směru hod ručiček
za pomoci 8mm klíče napružte nerez díl za otvor 2mm,
do kterého pak našroubujete jistící 2mm šroubek.

8. - Jakmile je nerez díl napružen, zajistěte jej šroubkem 2mm.
Tak je nerez kolečko v této poloze zajištěno a drží v ní.

9. - Unašeč lanka nasaďte na nerez kolečko do vhodné pozice.
Nezapomínejte, že unašeč se otáčí cca 70 stupňů.
( na obrázku 18 je zobrazena vhodná pozice unašeče )

10. - Nyní nasaďte 8mm matici a utahujte. V žádném případě
přitom nedržte druhou rukou unašeč lanka !
Max dotažení je kolem 4 Nm. Dotahovat s citem !!!
Pokud jde kolečku ztuha, je moc dotaženo - lehce povolte.

11. - Nasaďte červené kolečko tlumení a dotáhněte max 1,5 Nm.
- V kolečku jsou drážky pro odporovou kuličku, která nastavuje citlivost aretace.
Při nasazování kolečka nepoužívejte hrubou sílu !!

12. - Proveďte test funkce : Remote musí chodit bez nežádoucího
odporu a musí se lehce vracet do původní pozice.

Montážní manuál - Remote Single Shot

