Kædesprænger/Nitteværktøj
for MC kæde
dk_brugervejledning >

Kædesprænger/kædenitte værktøj
er designet til at adskille og samle
kæder op til størrelse #630
Venligst gennemlæs denne instruktion inden brug.
Værktøjet er beregnet til at blive tilspændt med håndkraft.
Hvis du bruger andet værktøj til at tilspænde, risikerer du
at værktøjet går i stykker.

Komponenter medfølgende til værktøjet:
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A Ramme

F Fjeder

K Nederste guide til 2,2 mm uddriver

b Centreringsbolt

G 2,2 mm uddriver

L Presseblokke

C Trykbolt

H 2,9 mm uddriver

M Lille ambolt

D T-håndtag

I

E Håndtag

J Øverste guide til 2,2 mm uddriver

3,8 mm uddriver

N Stort ambolt
O Nittepind

Sprængning/åbning af kæden
Da der findes forskellige størrelser på kæder, er det nødvendigt at have
forskellige størrelser af uddrivere. Herunder kan du se hvad de forskellige
størrelser uddrivere er beregnet til:
* 2.2 mm uddriver - passer til knastkæder
* 2.9 mm uddriver - passer til kæder i størrelserne #25 til #35 og #415, #420
* 3.8 mm uddriver - passer til kæder i størrelserne #428 til #532 og #630
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Advarsel
Hvis kædepinden er meget svær
at presse ud, bør du tjekke centre
ringen af kædepinden i forhold
til hullet i rammen på værktøjet.
Hvis du bruger værktøj eller
overdrevet kraft for at forsøge at
tvinge kædepinden ud, risikerer
du at ødelægge værktøjet/kæden.

Kæde

Hul i ramme

Samling af værktøjet
1. Monter centreringsbolten (B) i rammen (A).
2.	Vælg den korrekte uddriver (G, H eller J) i forhold til kædetype
og indsæt denne i centreringsbolten (B).
3.	Monter trykbolt (C) og T-håndtag (D) i centreringsbolten (B).
Til knastkæder, hvor du bruger 2.2 mm uddriver (G), skal
du endvidere bruge øverste og nederste guide (J og K).
Skru den øverste guide (J) ind på bunden af centreringsbolten (B)
og sæt den nederste guide (K) ind i den nederste del af rammen (A).
sprængning af kæden
1.	Slib pindene i kædeleddet du ønsker at adskille ned med en
hurtigsliber eller lignende. Det er vigtigt at du sliber dem helt
ned til sidepladen i kædeleddet, inden du adskiller kæden.
2.	Sørg derefter for at centrere den første kædepind du vil
presse ud med det nederste hul i rammen (A) på værktøjet.
3.	Drej derefter T-håndtaget (D) med uret, hvorved du tvinger
pinden i kædeleddet ud.

