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installation
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instructies aandachtig
door using.
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Before installation, make sure the hub/rotor is securely attached
Controleer of de wielnaaf stevig aan de auto is bevestigd en niet is
to the
vehicle and free of any damage.
beschadigd.

•

Align the GUNIWHEEL™ 45S with the lug pattern of the vehicle. Lug
Lijn de GUNIWHEEL™ 45S uit met het wielpatroon van het
nutvoertuig.
and boltDeassemblies
vary
byde
the
vehicleenmanufacturer.
samenstelling
van
moeren
bouten varieert per
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Fig 3

voertuigfabrikant.
Place
the GUNIWHEEL™ 45S flush against the hub/rotor. (see Fig 2)

•
•

•
•
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•

Plaats de GUNIWHEEL™ 45S vlak tegen de wielnaaf. (zie Fig. 2)

Optional GUNIWASHERS are included.

GUNIWASSERS zijn optioneel en inbegrepen.

GUNIWASHERS are not required for installation but are recom• mended
GUNIWASHERS
niet vereist voorlug
de nuts/bolts
installatie maar
to preventzijn
over-tightening
and worden
reduce
aanbevolen om te voorkomen dat de moeren/bouten te vast™
damage
to
the
powder
coating
surface
of
the
GUNIWHEEL
worden aangedraaid en om schade aan de poedercoating van45S
de
GUNIWHEEL™
45S te beperken. (zie Fig 3)
(see
Fig 3)

• • Additional
GUNIWASHER
are available
online
at Verf app.
Extra GUNIWHEEL
packspacks
zijn verkrijgbaar
via de
Vanesch
GUNIWHEEL.COM or from your local distributor.
•

Fig 4
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Insert the OEM lug nuts or bolts and tighten halfway to snug.
Plaats de OEM moeren of bouten en draai ze half vast tot ze goed
(see
Fig 4) (zie Fig 4) De meeste OEM moeren of bouten passen
vastzitten.

•

op OEM
de GUNIWHEEL™
45S. fit
Er GUNIWHEEL
zijn GUNINUT™ en
45SGUNIBOLT packs
Most
lug nuts or bolts

•

There are GUNINUT and GUNIBOLT packs available online at
GUNIWHEEL.COM or from your local distributor.

•

Fig 5

•

beschikbaar via de Vanesch Verf app.

•

Torque the lug nuts/bolts to 50 lbs max torque. Do not overtighten
Draai de wielmoeren/bouten aan tot een maximumkoppel van 50
as this
may damage
to the lug pattern.
lbs. Draai
de moeren/bouten
niet te vast aan, want dit kan het

•

patroon
beschadigen.
de GUNIWHEEL™
45S merkbaar
™ beweegt
45S once
If there
is any
noticeableAlsmovement
of the GUNIWHEEL
zodra de moeren of bouten zijn vastgedraaid, is de installatie niet
thecorrect
lug nuts
or
bolts
are
tightened
to
50
lbs
max
torque
then
en moet deze opnieuw worden gemonteerd. Motorischthe
gebruik van
een correct
voertuig and
met should
de GUNIWHEEL™
45S heeft een
installation
is not
be remounted.

•

Motorized use of a vehicle with the GUNIWHEEL™ 45S has a max
speed limit of 5mph/8kmh.

maximumsnelheid van 8 km/u.
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