
Kjære Kunde 

Gratulere med de nye hjulene dine fra KERATECH WHEELS. Vi har utarbeidet en 
instruksjon for å kunne hjelpe deg gjennom montering av hjulene på bilen din.  

Forsendelsen inneholder:

- 4 stk. Alufelger montert & avbalansert med dekk. - 16, 20, eller 24 stk. Bolte eller 
muttere (avhengig av bilmodell) - 4 stk. sentreringsringe (hvis nødvendig) - 4 stk. 
Kapsler med logo (design avhengig av felgmodell)       
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Montasjeinstruksjon :  

1. Start med å finne et passende bæredyktig sted å hæve bilen. Her brukes bilens 
donkraft eller annet tilsvarende. Sørg for å understøtte med bukker, innen det gamle 
hjulet blir avmontert.
2. Sørg for at alle anleggsflater er rene og at navet er fri for rust og ir. Rens om 
nødvendig med f.eks. stålbørste og dernest etterbehandle med et tynt lag fett. Sjekk 
også om boltlengden passer i felgen/på bilnavet. 
3. Nå er du klar til å montere hjulet. Sørg for å ha alle delene ved din side innen 
montering. Det gjør arbeidet ditt lettere for deg.
4. Plaser sentreringsringen innefra i senterhullet. Sett deretter hjulet på bilens nav. 
Mens du fastholder med den ene hånden, blir enten bolter eller muttere skrudd på 
med den andre hånden. (bruk evt. kryssnøkkel) Bemerk – noen dekk er 
retningsbestemte. Se omløpsretningen på siden av dekket (det er 2 stk. høyre side av 
bilen 2 stk. til venstre side av bilen)
5. Spenn bolter eller muttere over kryss, og etterspenn med momentnøkkel husk etter 
spenn etter 300 – 500 km.
6. Sett senterkapsler og senter logoet på (Kan med fordel også bli gjort klar innen 
felgmontasje på bilen)
7. Fjern bukker og senk bilen. 
8. Til slutt juster dekktrykket. Ved levering er dekket pumpet opp til 2,5 bar. Sjekk 
manualen til bilen din for korrekt dekktrykk til nettopp din bil.
9. Ved spørsmål til montering eller annen relevans, ring 75269500 og vi hjelper deg 
gjerne.
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Denne instruksjonen er ment som en hjelp ved montering. Vi anbefaler derimot at du 
får hjelp av nogen personer som er kyndige innenfor bransjen eller få hjulene fikset 
ved et verksted. Keratech Wheels kan ikke stå til ansvar for person eller 
materialskader, heller ikke for monteringsomkostninger av enhver art.   
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