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Markering

Montage-instructie voor kogelkraan met overgangskoppeling.
1) Knip de kunststofleiding haaks af en maak de uiteinden braamvrij.
(leiding niet afschuinen)
2) Druk de steunbus(pos 01) tot de aanslag in de kunststof leiding.
3) Moer van de koppeling(pos 02) slechts licht losdraaien
(NIET DEMONTEREN)
4) Insteekdiepte op leiding markeren. Insteekdiepte is 37 mm.
5) Kunststof leiding tot aan de markering in het koppelingshuis schuiven.
6) Moer met passende sleutel tot aanslag aantrekken, zodat er geen
ruimte tussen moer en het koppelingshuis blijft.
7) Tijdens montage van de koppeling de Pe buis vasthouden.
De Pe leiding mag niet meedraaien tijdens het aandraaien van de moer.
8) GEEN glijmiddel gebruiken!
9) Controleer de trekvastheid van de koppeling door aan de Pe te trekken.
LET OP! GEEN DRAAIENDE BEWEGING MAKEN.
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