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and tear are excluded as are consumable items and abuse.

Guarantee

Instructies

Deze uitgebreide set bevat de gereedschappen die nodig zijn om een TPMS-
sensor juist in de velg te monteren. TPMS-sensoren worden gebruikt om de 
bandenspanning te bewaken. Bevat twee 1/4 inch momentsleutels om de  
TPMS-sensoren met het voorgeschreven aanhaalmoment vast te zetten.  
De set bevat zowel een T10- als een T20-Torx-bit voor ventielen waarbij het 
ventiel van de sensor kan worden losgeschroefd. 

Onderhoud momentsleutel

• Ontgrendel de instelring na gebruik en draai deze linksom naar de laagste waarde.  
Let op dat u niet verder dan de minimale instelwaarde terugdraait om de 
momentsleutel niet te beschadigen.

• Houd de momentsleutel schoon en leg alle onderdelen na gebruik terug in de doos.

• Bewaar het apparaat niet bij hoge temperatuur of hoge luchtvochtigheid.

• Probeer nooit met een momentsleutel een moer of bout strakker vast te draaien dan 
het maximale aangegeven aanhaalmoment.



Inhoud

Code  Beschrijving

A Momentsleutel (2 – 10 Nm)

B Momentsleutel (0,4 – 2 Nm)

C T-Handgreep

D Dop 11 mm

E Dop 12 mm

F Gereedschap voor pakkingring/
afstandsring

G Verlengstuk 100 mm

H Ventielbit 1/4 inch

I Torx-bit T10 1/4 inch

J Torx-bit T20 1/4 inch

Code   Beschrijving

A Bevestigingsschroef

B TPMS-sensor

C Ventiel (incl. pakkingring)

D Afstandsring

E Bevestigingsmoer

F Ventieldopje

Raadpleeg de instructies resp. de documentatie van de fabrikant voordat u een TPMS-
sensor vervangt.

Zie de afbeelding ‘Onderdelen sensor’ hierboven. Er bestaan sensoren waarvan het ventiel 
los genomen kan worden, dit is meestal met een borgschroef (A) bevestigd: hiervoor zijn de 
Torx-bits T10 en T20 in de set aanwezig. 

Onderdelen momentsleutel:

Zie de afbeelding ‘Onderdelen momentsleutel’ hierboven. Gebruik de momentsleutel om 
een nieuwe sensor in de velg te monteren. Raadpleeg de documentatie van de fabrikant 
voor het juiste aanhaalmoment voor de moer (E in de afbeelding ‘Onderdelen sensor’). 

Stel de momentsleutel als volgt in:
1. Trek de vergrendeling/instelring (3) uit.
2.  Draai de ring rechtsom om een hoger moment in te stellen (linksom voor een lager 

moment). 
3.  Stel het moment in het grote venster (1) in en dan (op de momentsleutel voor 2 – 10 

Nm) in het kleine venster (2) in stappen van 0,1 Nm tot de juiste instelling (bijv. 0,5 Nm) 
midden in het venster te zien is.

4. Duw de vergrendeling/instelring (3) volledig in om de instelling vast te zetten.
5.  Zet bij de momentsleutel voor 2 – 10 Nm de handgreep op de momentsleutel en pak 

de juiste dop (11 of 12 mm) voor de moer waar het ventiel mee bevestigd is.
6.  Pak bij de momentsleutel voor 0,4 – 2 Nm de juiste dop (11 of 12 mm) voor de moer 

waar het ventiel mee bevestigd is. Bij deze lage aanhaalmomenten is de handgreep 
niet nodig.

Gebruiksaanwijzing

Voorzorgsmaatregelen

• Houd de momentsleutel voorzichtig vast en houd hem recht zodat u geen zijwaartse 
kracht op het ventiel uitoefent.

• Houd de sensor voorzichtig vast en houd hem recht zodat u geen zijwaartse kracht 
uitoefent terwijl u de moer vastdraait.

• Draai de moer geleidelijk vast en houd direct op wanneer de momentsleutel ratelt.  
Als u te snel draait, bestaat de kans dat u een verkeerd aanhaalmoment gebruikt.

De set bevat:
• Momentsleutel 2 – 10 Nm
• Momentsleutel 0,4 – 2 Nm
• Handgreep 1/4 inch
• Verlengstuk 100 mm
• Dop 12 mm
• Dop 11 mm
• Ventielbit 1/4 inch
• Torx-bit T10 1/4 inch
• Torx-bit T20 1/4 inch
• Gereedschap voor pakkingring/afstandsring

Als u met de momentsleutel het ingestelde moment bereikt, ‘ratelt’ de momentsleutel en 
oefent verder geen kracht meer uit om aan te geven dat het gekozen moment is bereikt. 

Wordt geleverd in een stalen doos met veilige schuimvulling.

Onderdelen in de set:

Onderdelen sensor
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Code    Beschrijving

1 Venster (Nm)

2 Venster (0,1 Nm)

3 Vergrendeling/instelring TORQUE
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