
Eszközlista: 
Fúró központosító. Ajánlott legalább 3 méretben esztergáltatni. A legnagyobb ne legyen 5.2 mm-nél nagyobb, 
nehogy "kifúrjuk a menetet is. Én 5.0 legnagyobbal fúrtam, elegendő volt az is.
Kötőtű, vagy valamilyen kampós végű drót, horog, amivel a rugót kipiszkáljuk.
Műanyag cső 3 mm belső átmérővel, és belepasszoló drót.
Ragasztó, nem folyékony
M6x0.5 menetfúró lehetőleg több lépcsőben.
Tolómérő, nagyító, lámpa, kompresszor vagy porszívó.
Munkamenet:
Ajánlatos előre beszerezni az új csavart, egyrészt azért, hogy a fúrásmélységet az új csavarhoz viszonyítva 
folyamatosan tudjuk ellenőrizni, másrészt pedig ha már nekikezdünk a régi kifúrásának mindenképp szükség lesz rá. 
Én azt javaslom, hogy csavarkiszedővel ne próbálkozzunk! A csavarkiszedő úgy működik, hogy alaposan beleszorul 
a csavarba. Ez itt nagy hátrány, mivel a puhább réz csavart még jobban a menetbe beleszorítja, és végül beletörik.
(Én beletörtem. Kettőt is. A keményebbet nem volt egyszerű kiszedni ... ) Rosszabb esetben a porlasztót is 
szétrepeszti.
Tehát a kifúrás a megoldás.
Először a menetes részt kell kifúrnunk a magméretig. (max.5,2 mm!) Egészen a rugóig be kell befúrni, hogy a rugó 
kiférjen. A fúrásnál már ekkor lehet érezni a rugó "rugózását". Ezután a rugót egy hegyes vékony kötőtűvel vagy 
horoggal kipiszkáljuk.
A belső tűszelep részt az "O" gyűrű, és lehet, hogy a kúpos vége még fogja. Leszerelt porlasztónál
"tenyérbecsapkodással" talán kijön. Nekem nem jött ki. A tűszelep szár átmérője 3 mm. Egy hozzá passzoló 
műanyag csövet kondomként rátoltam (kiürült kézi spray csöve), majd egy kevés ragasztóval és egy 3 mm-es dróttal 
- a ragasztót a csövön végigtolva - kihúztam. Fontos, hogy ne ragsztósan toljuk rá a csövet a tűszelepre, nehogy a 
ragasztó szétterüljön, mert akkor a szelepet a fészekbe "beleragasztjuk"! szintén fontos, hogy ne folyékony ragasztót 
használjunk, ami a beragasztásnál kifolyhat. Én két komponensű ragasztót használtam. Igaz, hogy így várni kellett a 
kötési idő miatt, de jobb a biztonság. (fotó mellékelve)
Ezután a menetet fel lehet szabályozni. Jó, ha több lépcsőben tudjuk elvégezni, azaztöbb lépcsős menetfúrónk van. 
Nekem csak kettő van, de elegendőnek bizonyult. Munka közben folyamatosan tisztítsuk a területet kifújással, vagy 
porszívózással.
Az új állítócsavar behelyezése után az alapjárat beállítása a dirve-on nemsokára olvasható lesz.
A képek alapján elvégezhető feladat.
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