RENGASKONE

Käsikäyttöinen
rengaskone

Käyttöopas

PIDÄ KÄYTTÖOPAS TURVALLISESSA
PAIKASSA.
Käyttöopas antaa tietoja tuotteen kokoamisesta, käytöstä,
turvallisuudesta ja osista.
KOKOAMISOHJEET
1.
Etsi ja tunnista kaikki osat ja laitteet luetteloa ja kuvaa
käyttäen. Kiinnitä pitkä jalka (13) rengaspöytään ja pystyputkeen
(1) kahdella kuusiokolopultilla (6), mutterilla (12) ja jousilaatalla
(11). Varmista, että pitkän jalan (13) kolmionmuotoinen pysäytin
on suoraan linjassa palteenirrottajan kiinnikkeiden kanssa siitä
kohdasta, mistä palteenirrottajan putki (7) ja palteenirrottajan
kenkä (10) kiinnittyvät pystyputkeen (1).Älä kiristä pultteja vielä
kokonaan!
2.
Kiinnitä kahdella pultilla (6), mutterilla (12) ja jousilaatalla
kaksi lyhyttä jalkaa (9) pystyputkeen (1). Kiristä kaikki pultit
kokonaan!
3.
Kiinnitä palteenirrottajan putki (7) ja palteenirrottajan
kenkä (10) pystyputkeen haarukkatappien (5) ja lukitussokkien
(8) avulla.
4.
Kierrä 1/2 tuuman keskitappi (3) pystyputken pöytään (1)
ja lukitse se paikoilleen 1/2 tuuman mutterilla (15).
5.
Suosittelemme, että pulttaat rengaskoneen lattiaan
jalkoihin valmiiksi porattujen reikien avulla. Suosittelemme, että
käytät 3/8 tai 7/16 tuuman pultteja.

Osaluettelo
1.
2.
3.
4.

Rengaspöytä ja pystyputki
Keskiputki pikasäädöllä
1/2 tuuman keskitappi
Vanteen keskitysosa

1
1
1
1

5.
6.
7.
8.
9.

7/16 tuuman haarukkatapit
3/8 tuuman kuusiokolopultti

2
4

Palteenirrottajan putki
Lukitussokka
Jalka lyhyt
Palteenirrottajan kenkä
3/8 tuuman jousilaatta
3/8 tuuman mutteri

1
2
2
1
4
4

Jalka pitkä
Irrotus- ja asennustyökalu
1/2 tuuman mutteri

1
1
1

10.
11.
12.
13.
14.
15.

TÄRKEÄÄ! LUE HUOLELLISESTI
Valmistaja ja jälleenmyyjä toimittavat tämän osakaavion vain ohjeena.
Ostajaa kohtaan ei ole annettu minkäänlaista takuuta siitä, että hänellä olisi
pätevyys korjata tuotetta tai vaihtaa sen osia. Valmistaja ja jälleenmyyjä
toteavat nimenomaisesti, että korjaukset ja osien vaihdot on suoritettava
valtuutetun teknikon, ei ostajan, toimesta. Ostaja on vastuussa kaikista
tuotteeseen tai sen varaosiin suorittamiensa korjausten tai niiden
asentamiseen liittyvistä riskeistä ja vastuista.

Osakaavio Käsikäyttöinen rengaskone

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ
1. PIDÄ TYÖALUE PUHTAANA JA TURVALLISENA. Varmista, että

2.

3.

4.

5.
6.

7.

työalue on siisti ja hyvin valaistu. Älä käytä rengaskonetta märässä
tilassa. Älä altista laitetta sateelle.
PIDÄ SIVULLISET POISSA TYÖALUEELTA. Älä anna asiattomien
henkilöiden (etenkään lasten) käyttää rengaskonetta tai muita
työkaluja.
KÄYTÄ TEHTÄVÄÄN SOPIVAA TYÖKALUA. Älä käytä laitteen
mukana toimitettuja työkaluja muuhun kuin niiden alkuperäiseen
käyttötarkoitukseen.
KÄYTÄ ASIANMUKAISTA VAATETUSTA JA TURVAVARUSTUSTA.
Noudata rengaskoneen kenkiä, silmiensuojausta ja käsineitä koskevia
varoitusmerkintöjä. Älä käytä löysiä vaatteita, koruja tai sitomattomia
hiuksia, jotka voivat tarttua laitteeseen.
PIDÄ HYVÄ JALANSIJA JA TASAPAINO JATKUVASTI. Älä kurkota.
Älä seiso rengaskoneen päällä, sillä se voi kaatua.
TARKASTA LAITE VAURIOIDEN TAI PUUTTUVIEN OSIEN
VARALTA ENNEN JOKAISTA KÄYTTÖÄ. Tarkasta rengaskone
vaurioiden ja puuttuvien osien varalta, jotta voit olla varma sen
käyttöturvallisuudesta. Vahingoittuneiden tai puuttuvien osien
korjaaminen tai korvaaminen on jätettävä valtuutetun huoltokeskuksen
tehtäväksi, ellei käyttöopas toisin mainitse. Käytä vain vastaavia
varaosia.
ÄLÄ KÄYTÄ RENGASKONETTA ALKOHOLIN TAI LÄÄKKEIDEN
VAIKUTUKSEN ALAISENA. Lue reseptilääkkeiden varoitusmerkinnät.
Älä käytä rengaskonetta, jos lääke vaikuttaa reaktio- tai
harkintakykyyn.

RENKAAN LIEPEEN IRROTTAMINEN

TYHJENNÄ RENGAS ILMASTA ENNEN KUIN
IRROTAT LIEPEEN

KÄYTÄ
AINA
KUMIVOITELUAINETTA
(EI
SISÄLLY
TOIMITUKSEEN)
Tämä tekee liepeen irrottamisesta ja asentamisesta helpompaa.

1. Aseta rengas niin, että vanne on jalan (13) kolmionmuotoista pysäytintä
vasten, jotta rengas ei liu’u pois.
2. Aseta palteenirrottajan kenkä (10) pyörän päälle vannetta vasten.
Huomaa, että kun työskentelet erikokoisten renkaiden kanssa, voit
joutua käyttämään palteenirrottajan putken (7) eri reikiä, jotta kengän
korkeus on sopiva. Säädä palteenirrottajan kengän korkeutta
irrottamalla haarukkatappi (5), siirtämällä kenkää ylöspäin tai alaspäin ja
asettamalla tappi takaisin paikoilleen.
3. Aseta irrotus- ja asennustyökalun (14) litteä pää palteenirrottajan
putkeen (7) ja paina alas, jolloin kenkä työntää liepeen irti vanteesta.
Jos lieve ei irtoa heti, pyöritä rengasta ja toista eri kohdista.
4. Pyöritä rengasta ja toista toiselta puolelta.

RENKAIDEN IRROTTAMINEN JA ASENNUS

1.
Kun lieve on irronnut, aseta rengas keskitapin (3) päälle ja aseta
vanteen keskitysosa (4) keskitapin päälle.
2.
Kierrä keskiputkea (2) hieman, jotta se liukuu alas keskitappia
pitkin (3) ja koskettaa keskitysosaa (4). Vie keskiputki (2)
pystyasentoon, jolloin se kiristyy paikoilleen. Käsin kiristämisen pitäisi
olla riittävä, mutta jos haluat enemmän puristusta, aseta kiinnitys- ja
irrotustyökalun (14) litteä pää keskiputken (2) läpi ja kiristä sitä.

3.
Kun rengas on tukevasti paikoillaan, aseta kiinnitys- ja
irrotustyökalun (14) litteä pää renkaan ja vanteen väliin. Vedä tanko
itseäsi kohti renkaan ympäriltä pakottaaksesi liepeen vanteelta.
4.
Vie tanko keskiputken ympäri, jolloin lieve irtoaa kokonaan.
5.
Vedä alempi lieve ylöspäin ja aseta kiinnitys- ja irrotustyökalun
litteä pää renkaan ja vanteen väliin samalla tavalla kuin aiemmin ja
toista aiemmat vaiheet irrottaaksesi renkaan kokonaan vanteelta.
6.
Voitele renkaan kummatkin liepeet ennen asennusta. Aseta
rengas vanteen päälle. Alemman liepeen voi työntää vanteelle ilman
kiinnitys- ja irrotustyökalua. Kun alempi lieve on vanteella, paina
rengasta eteenpäin ja alas ja aseta kiinnitys- ja irrotustyökalun koukku
vanteen reunan yli. Asettele lieve niin, että se liukuu koukun tasaisen
osan poikki. Paina rengasta alas niin, että se on vanteen reunan alla.
Vedä toisella kädelläsi tankoa vastapäivään keskiputken suuntaan,
kunnes lieve alkaa asettumaan paikoilleen. Jatka koko vanteen
ympäriltä, kunnes rengas on täysin asennettu. Työnnä rengasta
alaspäin, jotta se ei mene paikoilleen ennen kuin se on kokonaan
asennettu.
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