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Regulowany wspornik szyby
Aprilia Pegaso (2005-2009)
Instrukcja instalacji
Zestaw zawiera:

1.

x1

2.

x1

5. M5x30

x2

6.

1. Odkręć maskownicę śrub szyby i szybę
z czaszy motocykla zgodnie z instrukcją
serwisową.
2. Przełóż przez otwory w lewym ramieniu
wspornika (1) dwie śruby (3) i nałóż od
spodu po dwie podkładki (6) na każdą
śrubę jak na Rys. I.
3. Przykręć ramię wspornika (1) do czaszy
motocykla śrubami (3) jak na Rys. I,
pamiętając by pomiędzy wsponikiem a
czaszą umieszczone były podkładki.
4. W analogiczny sposób przykręć prawy
wspornik (2) do czaszy.
5. Do wsporników przyłóż szybę wraz z
oryginalnymi tulejami dystansowymi.
6. Przez górne otwory szyby i wsporników
przełóż śruby (5), a przez dolne otwory
przełóż śruby (4) jak na Rys. II.
7. Na wystające od spodu śruby nałóż
podkładki (6) i nakrętki (7) jak na Rys. II.
Dokręć połączenie uzywając momentu
4,2Nm.
8. Przykręć maskownicę śrub szyby
zgodnie z instrukcją serwisową.
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Po przejechaniu pierwszych 50km sprawdź czy
wszystkie
połączenia
gwintowe
są
dokręcone
właściwym momentem.

M5 4,2 Nm 3.1 lb-ft
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Aprilia Pegaso (2005-2009)
adjustable windshield bracket
Installation manual
Set includes:

1.

x1

2.

x1

5. M5x30

x2

6.

1. Unscrew the windscreen and glass
screw sockets from the canopy in
accordance with the service manual.
2. Insert two bolts (3) through the holes in
the left arm of the bracket (1) and put two
washers (6) on each bolt underneath as in
Fig. I.
3. Screw the bracket arm (1) to the
motorcycle head with screws (3) as in Fig.
I, remembering to place washers between
the bracket and the head.
4. Similarly, screw the right bracket (2) to
the head.
5. Place the windshield with original
spacers on the brackets.
6. Insert the screws (5) through the upper
holes of the windshield and brackets, and
pass the screws (4) through the lower
holes as in Fig. II.
7. Place washers (6) and nuts (7) on the
bolts protruding from below, as in Fig. II.
Tighten the connection using 3.1 lb-ft
(4.2Nm).
8. Screw on the windshield screws mask
according to the service manual.
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After the ﬁrst 50 km, check that all threaded
connections are tightened to the correct torque.

M5 4,2 Nm 3.1 lb-ft

Windshield
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