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Törje meg az 
abroncs külső 

részét 180 fokkal a 
szelep szárától.

Abroncs Törés Oldalsó 
Abroncstörővel – Külső Rész1 A szerelővas segít-

ségével emelje a 
szerelőfej fölé az 
abroncsot. Tartsa 
a szerelővasat la-
posan. Forgassa 
lassan, az óra-

mutató járásával 
megegyezően.

Felső Abroncs Leszerelés6

Törje meg az 
abroncs belső 
részét 90-270 

fokkal a szelep 
szárától.

Abroncs Törés Oldalsó 
Abroncstörővel – Belső Rész2

Ellenőrizze a 
TPMS érzékelő 

megfelelő 
működését 

diagnosztikai 
eszközzel.

TPMS Érzékelő Ellenőrzés1

A karok 
segítségével fejtse 

le az abroncs 
alsó részét az 

óramutató járá-
sával ellentétes 

irányú forgatással.

Abroncs Törés Abroncstörő 
Karok Használatával – Alsó Rész1

A karok 
segítségével fejtse 

le az abroncs 
felső részét az 
óramutató járá-
sával ellentétes 

irányú forgatással. 

Abroncs Törés Abroncstörő 
Karok Használatával – Felső Rész2

Távolítsa el az 
érzékelő 

csavarját és ejtse 
az érzékelőt a 

kerékbe.

Opcionális Lépés1
Kenje meg az ab-
roncs felső részét 
(paszta szüksé-

ges) és a felni felső 
részét, amelyhez 
nyomja le a felső 

abroncstörő karral 
az abroncsot.

Felső Abroncs és Felni Kenés2

Érzékelő Ellenőrzés

Abroncs törés – Oldalsó Abroncs Törővel ... vagy ...

Folytatás >

Leszerelés

Abroncs Törés – Abroncstörő Karok Használatával

A felső abroncs-
törő kar segítsé-

gével hozzon létre 
hézagot a felni és 
az abroncs között 

és helyezze be 
a kerékszerelő 

vasat. Használjon 
műanyag védőt a 

kerékszerelővason.

Hozzon Létre Hézagot a 
Szerelővas Részére 3

ABRONCS TÖRÉS 
PONT 180°-RA A 
SZELEP SZÁRTÓL 

ABRONCS TÖRÉS 
PONT 90-270°-RA 
A SZELEP SZÁRTÓL 

SZELEP SZÁR 

SZELEP SZÁR 

ÉRZÉKELŐ CSAVAR 
ELTÁVOLÍTVA

Amennyiben az 
érzékelő még 
a helyén van, 
pozícionálja a 
szelep szárat 

és az érzékelőt 
közvetlenül a 
szerelőfej alá.

Érzékelő Pozíció4

SZERELŐFEJ 
POZÍCIÓ

Az érzékelőt pozíci-
onálja a szerelőfej alá. 

Emelje a szerelőfej 
fölé az abroncsot

 a szerelővas segít-
ségével. Tartsa a sze-

relővasat laposan. 
Forgassa lassan, az
az óramutató járásá-

val megegyezően.

Pozíció Érzékelő & Alsó Abroncs 
Leszerelés9

MEGJ. SZELEPSZÁR ÉRZÉKELŐ ÉS SZERELŐFEJ 
POZÍCIÓ

Folytassa lassan, 
az óramutató 

járásával mege-
gyező forgatást 
addig, amíg az 
abroncs alsó 
része teljesen 

szabad nem lesz 
a felnitől.

Alsó Abroncs Leszerelés10
MEGJ. ÉRZÉKELŐ ELHELYEZÉS

Engedje le a 
szerelőfejet a 

helyére. Oldja fel a 
szerelőkart és he-
lyezze az abroncs 

oldalára.

Szerelőfej Pozicionálása5

SZERELŐ
KAR

Folytassa lassan, 
az óramutató 

járásával meg-
egyező forgatást, 

addig amíg az 
abroncs felső 
része teljesen 

szabad nem lesz a 
felnitől.

Felső Abroncs Leszerelés7

Amennyiben 
az érzékelő 

korábban el lett 
távolítva (ld. C1 

opcionális lépés) 
helyezze vissza 

most.

Érzékelő Visszahelyezése8

ÉRZÉKELŐ 
ÖSSZESZERELÉS

GUMIABRONCS-
NYOMÁS-FIGYELO 
RENDSZER
SZERELÉS HUNTER MÓDRA
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DAbroncs Felszerelés

Bőségesen kenje 
meg az abroncs 

és a felni két 
(felső, alsó) 

oldalát.

Az Abroncs & Felni Előkészítése2
Amennyiben az 

érzékelő korábban 
el lett távolítva (ld. 

C1 opcionális lépés) 
helyezze vissza 

most új o gyűrűvel. 
Nyomaték 4 Nm. 
Ellenőrizze a nyo-
matékot a szerviz 

leírásban. 

Érzékelő Telepítése1

Távolítsa el a 
szerelőfejet. 

Pozícionálja az 
abroncs nyomó 

kart, forgassa óra-
mutató járásával 
ellentétesen és 
távolítsa el az 

abroncs nyomót.

Abroncs Nyomó Eltávolítása12

Helyezze az 
abroncsot a 

felnire. Figyeljen 
az érzékelő 
pozíciójára.

Helyezze az Abroncsot a Felnire4

Pozíció érzékelő 
nagyjából 
200 fokra 

órajárással 
egyezően a 
szerelőfejtől.

Érzékelő Pozicionálása a 
Felszereléshez3

Forgassa 
lassan, óramu-
tató járásával 
egyezően a 

kereket és tegye 
be a nyomó 

füzért.

Nyomó Füzér Hozzáadása9

Használja a húzó 
rudat, hogy az 

abroncs ne tudja 
elmozdítani az 

abroncs nyomót.

Húzó Rúd Használata10

TARTSA A 
HÉZAGOT

HASZNÁLJON HÚZÓ 
RUDAT AZ ABRONCS 
FIXEN TARTÁSÁHOZ

Amennyiben az 
érzékelő meg-
felelő helyen 

van az abroncs 
felszerelésekor, az 
abroncs teljesen 

felszerelésre kerül 
a szerelőfej alatt a 

forgatás során.

Felszerelési Tipp

Helyezze be 
az abroncs 

nyomót (óramu-
tató járásával 
egyezően) az 

érzékelő mögé.

Abroncs Nyomó Behelyezése8

SZELEPSZÁR / ÉRZÉKELŐ

ABRONCS NYOMÓ

Helyezze az 
abroncsot a 

szerelőfejhez. 
Pattintsa le az 
abroncsnyomó 

görgőt.

Abroncs Nyomó Görgő 
Pozicionálása7

MEGJ. ABRONCS 
NYOMÓ GÖRGŐ POZÍCIÓ

Folytassa – 
az óramutató 

járásával egyező – 
lassú forgatást az 

abroncs 
felszerelése 

végett.

Felszerelés Befejezése11

Fújja fel kereket a 
gyártói előírásnak 

megfelelően.

Kerék Fúvatása13

Ellenőrizze a 
TPMS működését 

diagnosztikai 
eszközzel.

Az Érzékelő Működésének 
Ellenőrzése14

Pozíció érzékelő 
nagyjából 
100 fokra 
óramutató 
járásával 

egyezően a 
szerelőfejtől.

Érzékelő Pozicionálása6

SZERELŐFEJ

SZELEPSZÁR 
100°-RA  A 
SZERLŐFEJTŐL

Helyezze az 
abroncsot a 

szerelőfej alá. 
Forgassa óra-

mutató járásával 
egyezően az alsó 

abroncs fel-
szereléséhez.

Alsó Abroncs Felszerelése5

SZELEPSZÁR 
200°-RA A 
SZERELŐFEJTŐL

SZERELŐFEJ

MEGJ. ÉRZÉKELŐ 
POZÍCIÓ
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