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A.   CQL-B.   Ventilhus   C.   Spiker   D.   Filtfilter     

E.   Fabrikasjonsverktøy   F.   O-ring     

  

Retromontert   CQL TM    -ventil   

  

1.         Merk   plassering   av   ventilhuset   så   nær   den   distale   enden   av   kontakten   som   mulig.  

2.         Vanligvis   er   ventilen   bakre   

  

3.         Bruk   et   1/8   ”bor   for   pilothull.   Ha   fleksibel   innsats   i   sokkelen   ved   boring   av   pilothull.    

  

4.         Fjern   innsatsen   før   du   borer   et   1/2   ”hull.   

  

5.         Dill   en   1/2   ”for   ventilhuset.     



  

6.         Rengjør   kantene   forsiktig   etter   boring.     

  

7.         Sørg   for   at   ventilbasen   passer   innvendig   med   stikkontakten.     

  

8.         Kjør   en   liten   perle   Coyote   Quik   Lim   rundt   kanten   på   ventilbasen.     

  

9.         Plasser   ventilbasen   forsiktig   i   et   boret   hull.   Hold   basen   godt   på   plass.   

10.         Rengjør   overflødig   lim.   

11.         Plasser   O-ringen   på   ventilhuset   og   treventilhuset   i   basen.   

12.         Når   limet   er   satt,   sett   filtfilter   i   bunnen   av   basen.   

1.   3.         Bruk   en   låsnøkkel   for   å   sikre   at   ventilhuset   er   fullt   installert.   Ventilhuset   skal   være   stramt   for   hånd.  

Laminering   av   CQL ™    -ventilen   ved   hjelp   av   Dummy   

  



14.         Merk   ventilplasseringen   på   den   indre   PVA   -posen   og   dekkmerket   med   tape   for   å   forhindre   at   den   rives.   

15.         Ved   hjelp   av   det   medfølgende   spikerfestelamineringsverktøyet   til   støpeformen.   

16.         Legg   opp   og   laminat   etter   ønske.   

  

17.         Åpne   forsiktig   lamineringsverktøyet   og   fjern   lamineringsverktøyet.   

  

18.         Påfør   en   limperle   på   kanten   av   ventilbasen   og   plasser   den   forsiktig   i   åpningen   av   kontakten.   Trykk   flush.   

19.         Påfør   en   limperle   rundt   sømmen   mellom   ventilbasen   og   sokkelen.   

  

20.         Plasser   svart   filtsirkel   i   ventilbasen.   

  

21.         Trekk   ventilhuset   forsiktig   inn   i   ventilbasen.   Stram   til   håndstrammen   med   låsenøkkel.   

  

CQL   -ventilen   er   bare   en   automatisk   utstøtningsventil.   

Resultater   kan   bare   garanteres   hvis   Coyote   Quik   Lim   brukes.   

    

  



  

  

  

  

  

  


