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Inställning av nya vevarmar på giraff-enhjulingar med dubbla kedjor
Om du någonsin behöver ersätta vevarmarna på en giraff-enhjuling med dubbla kedjor kommer du behöva "finjustera"
kedje-systemet så att de två kedjorna fungerar korrekt tillsammans.
Du kommer att veta om du behöver justera kedje-systemet om en kedja är spänd framtill, medan den andra inte är det och vice
versa. Beroende på hur mycket justering som behövs finns 3 processer som bör följas tills du hittar den som ställer in systemet
för din giraff.

Metod 1.
Vid hjulet kommer du att se 2 kedjehjul. Dessa hålls på plats av 12 skruvar (6 på varje sida). Lossa dessa skruvar med ett enda
varv vardera medan kedjan är på plats. Om bara en liten mängd justering krävs kommer kedjorna automatiskt centralisera
dreven till sin korrekta plats. Om så är fallet, dra åt skruvarna och justeringen är klar. Om så inte är fallet, går du till metod 2.

Metod 2.
Upprepa metod 1, men ta den här gången ut alla skruvar ur kedjeringen med 12 hål i och låt den rotera tills du kan använda
den andra uppsättningen hål. Detta bör tillåta kedjeringen att rotera mer än hålen som tillåts i metod 1. Om detta inte fungerar
- eller gör det värre, gå vidare till metod 3.

Metod 3.
Avlägsna hjulet från ramen och ta av kedjeringen med 12 hål i och vänd på den. Sätt nu tillbaka kedjeringen (löst till att börja
med). Montera hjulet på ramen och upprepa först metod 1 och om det inte fungerar sedan metod 2, som kommer fungera.
Lycka till med ditt underhåll. Kom ihåg att göra regelbundna kontroller av alla bultar och låsmuttrar på din giraff för att se till att
de är ordentligt åtdragna. Skador kan inträffa (både på giraffen och dig) om giraffen används när delar är lösa.
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