handleiding/manual
Montage tellerplaatjes / mounting dial plate
Eerst lezen voordat u begint aan de montage! / Read this before starting the installation!

AutoStyle is niet verantwoordelijk voor vervolgschade die voortvloeit uit verkeerde montage! / AutoStyle is not responsible for consequential damages resulting from incorrect installation!

6. Als de wijzers niet zijn voorzien van een veer, kunnen ze
met de hand worden verwijderd. Draai de wijzers in de
tegengestelde richting en trek
de wijzers tegelijkertijd met een
constante druk omhoog

1. Attentie: Lees aandachtig
deze handleiding alvorens te
monteren.
1.Warning: Before proceeding
with assembly carefully read
the instruction.
2. Verwijder de omringende
delen van het dashbord en
ontkoppel de kabels van de
cockpit-behuizing. Verwijder
daarna de behuizing van de tellers, zodat het binnenwerk
volledig vrij is van de behuizing.
2.Remove the parts of the
dashboard which surround the dials plate. Once this is done
remove the dials plate and disconnect the cables from the
back of the plate, separate the frame from the dials mounting.
3. Alvorens de wijzers te verwijderen, markeer de stand
van het puntje van de wijzers
en controleer op zichtbare of
onzichtbare stopposities.
3. Before removing the hands
of the dials, mark the edge of
the dial the direction of the
movement of the hands, and check for visible or hidden
hands stop.
4. Bij een zichtbare stop,
til de wijzer voorzichtig over de
stop. Bij een onzichtbare stop,
verwijder de wijzer gedeeltelijk,
zonder hem geheel te verwijderen, en plaats hem over de
stop. Plaats in beide gevallen
de wijzers terug tegen hun
originele positie, zodat er een
rust positie ontstaat en markeer de stand van de wijzers.
Verwijder daarna de wijzers.
4. If the stop is visible, raise the hands of the dial sufficiently
to clear the stop. If the stop is not visible, partially extract
the hand without removing them completely from the spindle. In both cases, once the sop has been overcome, let the
hands return to their original position, mark their position on
the edge of the dial and finally remove the hands from the
spindle.

6. If the hands do not have
retention springs, they can be removed by hand, turning
them in the opposite direction to their working movement
and applying a slight upward pressure at the same time.
7. Plaats de nieuwe tellerplaten met behulp van de dubbelzijdige tape. Plak de tape niet
op verlichte onderdelen van de
teller. De tape kan wel gebruikt
worden om de verlichting te
dempen bij een te felle standaard verlichting.
7. Install the new Sport dial faces using the double sided
adhesive tape for maximum grip (do not place the tape on
illuminated parts of the dial).
The tape can be used to reduce the intensity of lights that
are to bright.
8. Wanneer de originele platen
en wijzers, van door-schijnend
materiaal (Citroën, Opel,
Peugeot, Renault, etc.) zijn verwijderd………….
8. Once having removed the
original faces if these areof
the translucid type (Citröen,
Opel, Peugeot, Renault etc).....
9. ….kunnen de wijzers in
de kleur naar wens worden
gemaakt, d.m.v. acryl- of
spuitverf. Bij verlichte wijzers,
verwijder eerst de lichtgevende
verflaag met een scherp voorwerp en verf dan alleen de
afgeschraapte gedeeltes.
9.The dial hands may be painted in the dial colour you wish
using acrylic or spray paint. If the hands are of the illuminated type, first remove the original paint by scraping with
a sharp blade and apply the new paint only to the part that
has been scraped.

5. Gebruik bij het verwijderen
van de wijzers een pincet of
een vork. Plaats deze voorzichtig onder de wijzers en
verwijder de wijzers met een
geleidelijke opwaartse druk
met in acht name van de veer.
Blokkeer de werking van de
spoel, d.m.v. een punttang op
de voet te plaatsen. Pas op voor beschadiging.
5. The extraction of the hans can be made with the aid of a
pair of curved pincers (tweezes) or a fork. Locate the pincers
below the hands and carefully raise them using slight pressure to overcome the retention springs Immobilise the spindle using a pair of pointed pliers, at the base of the spindle if
possible, taking care not to damage the spindle.
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10. Plaats de wijzers terug
in hun originele positie met in
acht name van de gemaakte
markering.
10. The installation of the
hands should be undertaken
bearing in mind their original
position as marked on the
edge.
11. Monteer de behuizing en
plaats het geheel terug in uw
dashbord en de installatie is
compleet.
11. The operation is completed by remounting the dial
assembly in the dashboard.

