
Une fréquence correcte:

Utilisation quotidienne: 
Pré-réglage annuel

Utilisation mensuelle: 
Pré-réglage tous les deux ans

Utilisation occasionnelle: 
Pré-réglage tous les trois ans

CALIBRATION SERVICE
TRAVAILLEZ TOUJOURS AVEC DES CLES 
DYNAMOMETRIQUES CORRECTEMENT 

PREREGLEES ET CERTIFIEES
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INSTRUCCIONES

GEBRUIKSAANWIJZING

INSTRUKCJA OBSLUGI
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GEBRUIKSAANWIJZING

PLINSTRUKCJA OBSLUGI

DE WAARDE VAN HET AANHAALMOMENT 
INSTELLEN:
Deblokkeer de knop (op het uiteinde van de handgreep) door hem tegen 
de klok in te draaien. (Fig. 1)

Draai de verstelknop tot het gewenste aanhaalmoment. (Fig. 2)

Blokkeer de knop door hem met de klok mee te draaien. (Fig. 3)

Houd de sleutel niet te lang op hoge waarden, om  de aanhaalprecisie niet 
te schaden.

1) Draai de verstelknop niet vooraleer de knop te hebben ged
blokkeerd.

2) Onder- en overschrijd de minimum- en maximumwaarde die op de
schaal staan niet tijdens het afstellen.

Als de voorschriften van de punten 1) en 2) niet in acht genomen worden, 
gaat het afstelmechanisme kapot.

Het wordt aanbevolen om om de 12 maanden gebruik of om 
de 5000 cycli te laten controleren of de sleutel nog goed 
afgesteld is.

USTAWIENIE MOMENTU OBROTOWEGO:
Odblokować rękojeść obracając pokrętło w stronę przeciwną do ruchu
wskazówek zegara (Rys.1).
Obracając rękojeść wybrać i ustawić na podziałce skali odpowiednią 
wartość momentu obrotowego (Rys.2).
Zablokować rękojeść obracając pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara (Rys.3).

Dla zapewnienia dokładności momentu obrotowego nie wolno pozostawiać 
na dłuższy okres czasu klucza nastawionego na wysokie wartości momen-
tu obrotowego.

1)  Nie należy obracać rękojeścią jeśli pokrętło jest zablokowane
pokrętłem.

2) Podczas regulacji i ustawiania absolutnie nie wolno przekraczać
wartości minimalnych i maksymalnych określonych na skali.

Jeśli ostrzeżenia 1) i 2) nie są przestrzegane, mechanizm regulacji mo-
mentu obrotowego może zostać uszkodzony.

Zaleca się aby kalibrować klucz co 12 miesięcy lub co 5000 
cykli roboczych.

ISTRUZIONI PER L’USOI

EN INSTRUCTIONS FOR USE

  P INSTRUÇÕES DE USO

NL

1 32

M
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86
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1Les clés dynamométriques 
 606 seront toujours 

livrées avec un certifi cat ISO 
6789 ( tolérance de 4% )

FIVE TOOLS CONTINUE A 
PRENDRE SOIN DE: 
➡       L’ étalonnage de vos clés dynamométriques 

sous garantie

➡       Le réglage des clés dynamométriques s’effec-
tue sous garantie, si la tolérance demandée est 
comprise entre 4 et 7% 

NOUVEAU: CERTIFICATION ISO
➡      Etalonnage ISO et pré-réglage de toutes vos 

clés dynamométriques

➡      Marquage des clés: label avec numéro de 
série ou numéro d’identifi cation + date 
d’ étalonnage sur demande

➡      2 possibilités de certifi cats: ISO 6789 certfi cat 
standard ou certifi cat BELAC (ISO 17025) 
pour des applications exigeantes.

➡      Certifi cat ISO avec un rapport détaillé

➡       A un tarif avantageux 

➡      Un service rapide (délai maximum de10 jours 
ouvrables)

Utilisation correcte d’une clé 
dynamométrique  606:



• CERTIFICAT: 

 ❏ Certifi cat ISO 6789 

❏ Certifi cat BELAC

• LANGUE DU CERTIFICAT: 

 ❏ NL  ❏ FR  ❏ EN 

•     TOLÉRANCE DEMANDÉE: 

 ❏ 4 % 

❏ 6 % ❏ 7 %  ❏……%

• MARQUAGE SUR LE LABEL: 

 ❏ Numéro d’identifi cation sans date

 ❏ Numéro d’identifi cation 
avec date d’étalonnage

 
•      FRÉQUENCE D’ETALONNAGE: 

   ❏ 6m ❏1ans ❏ 2ans ❏ 3ans

•      ANNONCE DU PROCHAIN 
ETALONNAGE PAR FIVE SA*: 

 ❏ OUI  ❏ NON

 TARIFS: 
  ( inclus: label, étalonnage, réglage si nécessaire, 

certifi cat et rapport + transport entre Fivé S.A. et 
l’utilisateur/ revendeur )

 ➡       0 – 1000 NM (ISO 6789)

  ❏  X     1 direction € 65,00 

  ❏  X   2 directions € 92,00

 ➡       0 - 500 NM (BELAC)

  ❏  X     1 direction € 79,00 

  ❏  X   2 directions € 99,00 
 

 ➡        > 1000 NM
   SUR DEMANDE

 ➡       *Annonce par Fivé S.A.:  
   € 2,00 par étalonnage 
   

FORMULAIRE DE DEMANDE CERTIFICATION ISO

FIVE N.V. 
Nijverheidsstraat 3b
8020 OOSTKAMP

info@ckfi ve.be - www.ckfi ve.be
Tel. 050 31 82 62 - FAX 050 31 94 41

Date d’expédition des clés à Fivé S.A.

...............................................................................

Nom de l’utilisateur: .............................................

Adresse: .....................................................................

TEL. : .......................................................................

Cachet de la société pour retour et facturation contre remboursement:  +N° TVA: 

Prix hors tva

Cachet société:

DOCNR. FCATISOFR


