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HANDLEIDING
A
Kettingwerktuig AFAM EASY RIV 5
(7))
(11)
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ENKEL VOOR HOLLE ASSEN

(4)

(3)

KLEIN EN HANDIG GEREEDSCHAP OM KETTINGEN TE KLINKEN
ZĲPLATEN OPDRUKKEN
Dit gereedschap maakt het gemakkelĳk om de zĳplaten van de
sluitschakel op de assen te drukken. Geschikt voor een sluitschakel
met clips en voor een klinkschakel met holle assen of volle assen.

B

INDICATOR VOOR DE JUISTE AFSTAND
Met dit toestel druk je de zĳplaten op de juiste afstand om de perfecte
afdichting van de X-ringen te verzekeren.
KLINKEN VAN HOLLE KLINKSCHAKELS
Moeiteloos klinken van holle klinkschakels. Klinkschakels met
een gaatje in de kop van de pen.
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CONTACT = STOP
CONTACT = STOP
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>> De ’EASY RIV 5’ bestaat uit 4 onderdelen, een steunplaat (1), een druk-

plaat (2) met aan de andere zĳde de klinkpunt (3) en twee spanvĳzen (4)
en (5) (tekening I).
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>> BELANGRĲK! Zorg dat je voor het klinken de assen van de sluitschakel

(3)
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Gebruiksaanwijzing

en de eventuele X of O-ringen goed hebt ingevet. Om het plaatsen
van de sluitschakel te vergemakkelĳken plaats je best de uiteinden
van de ketting op het achtertandwiel, plaats de sluitschakel en druk
de zĳplaat met een tang lichtjes op de assen. Steeds met de tang
ter hoogte van assen drukken en niet in het midden van de reeds gemonteerde zĳplaat. (tekening) Wanneer de ketting lichtjes aan mekaar
houdt kun je de sluitschakel draaien tussen voor en achtertandwiel.
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>> De vĳzen (4) et (5) maximaal los draaien en er ééntje uitnemen om

het toestel over de ketting te kunnen plaatsen. De uitsparingen van
steun- en drukplaat zĳn naar de binnenzĳde en dus naar elkaar gericht.
De twee vĳzen aandraaien zodat het toestel mooi in het midden van de

A

B

A

Voor een sluitschakel met clips kun je nu de clips monteren met de
gesloten zĳde in de rĳrichting. Voor klinkschakels met een holle as
moet je de drukplaat (2) omdraaien en de sluitschakel klinken.

(7))

>> Om te klinken plaats je de punt (3) van de drukplaat aan de binnenkant
precies in het gaatje van de holle as. De vĳzen (4) en (5) progressief
en afwisselend met een vierde toer aandraaien totdat de as geklonken
is (tekening IV). Herhaal deze procedure op de tweede as.
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Na de montage U ervan vergewissen dat de sluitschakel dezelfde
weerstand heeft als de andere schakels van de ketting en vooral voldoende vrĳ beweegt.
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sluitschakel komt te zitten. Zorg er voor dat de assen zich uitgelĳnd in
de uitsparing van de steun- en drukplaat bevinden (tekening I). Gebruik
eventueel een platte sleutel van 30 mm om de steunplaat achteraan
beter tegen te houden (tekening II). Vervolgens de drukplaat met de
twee vĳzen (4) en (5) (inbussleutel van 5 mm), progressief en afwisselend met een kwart toer aandraaien zodat de te monteren zĳplaat
mooi geleidt wordt op de assen. Aandraaien totdat de uiteinden van de
drukplaat (2) de buurplaatjes van de ketting raken. Hierdoor heeft de
zĳplaat van je sluitschakel dezelfde afstand zoals de andere schakels
van de ketting en de juiste druk op de X of O-ringen (tekening III). De
vĳzen (4) en (5) helemaal los draaien en het toestel afnemen.
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