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WINDSCHERMSET
• Gebruik geen benzeen, verfverdunner, benzine of ander
type reinigingsmiddel op de rubberen hulzen. Deze stoffen
beschadigen de hulsoppervlakken.

ALGEMEEN
Setnummers
57164-10, 57400091 en 57400092

Modellen
Voor de modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de
P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories
(onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com
(alleen Engelstalig).

OPMERKING
Harley-Davidson waterafstotend middel voor het windscherm
onderdeelnr. 99841-01 is goedgekeurd voor gebruik op
Harley-Davidson polycarbonaat windschermen.
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VERWIJDEREN
1.

Zie Afbeelding 1. Draai de drie bouten (2) (met platte
onderlegringen) los waarmee het windscherm aan de kuip
(1) is bevestigd, maar verwijder deze bouten niet.

2.

Til het windscherm op en verwijder het.

1

INSTALLEREN
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1.

Zie Afbeelding 1. Plaats het windscherm tussen de binnenen buitenkuip (1) en zorg dat de sleufgaten in het
windscherm om de schroefdraadnaven van de binnenkuip
passen.

2.

Haal de drie bouten (2) aan tot 2,8–3,4 N·m (25–30 in-lbs).
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ONDERHOUD EN REINIGING
MEDEDELING
Polycarbonaat windschermen moeten op de juiste wijze
worden onderhouden en verzorgd. Indien het polycarbonaat
niet goed wordt verzorgd, kan dit beschadigingen aan het
windscherm/windgeleider tot gevolg hebben. (00483e)

1.
2.

Kuip
Windschermbouten (3)

Afbeelding 1. Installeren van het windscherm

• Gebruik geen benzeen, verfverdunner, benzine of ander
type hard reinigingsmiddel op het windscherm. Doet u dit
wel dan wordt het oppervlak beschadigd.
• Reinig polycarbonaat niet in de hete zon of bij hoge
temperaturen.
• Poedervormige, schuur- of alkalinereinigingsmiddelen
beschadigen het windscherm.
• De reflectie van zonlicht via de binnenzijde van het
windscherm kan er onder bepaalde omstandigheden toe
leiden dat de instrumenten van de motorfiets extreem heet
worden. Houd hier rekening mee bij het parkeren. Parkeer
met de voorzijde van de motorfiets naar de zon, dek de
instrumenten af met een ondoorzichtig voorwerp of stel het
windscherm zo af dat er geen reflecties optreden.
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Veel Harley-Davidson-onderdelen en -accessoires zijn gemaakt van kunststoffen en metalen die gerecycled
kunnen worden.
Voer materialen a.u.b. op een verantwoordelijke manier af.
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