
  

CD105HF   HandsFree   

Zawór™   

  

Limit   wagi   265   funtów   

2-letnia   gwarancja   na   wady   producenta,   nadmierne   zużycie   lub   uszkodzenia.   

Wyprodukowano   w   USA   

Zewnętrzne   elementy   protetyczne   

  

Advena   Limited   Tower   Business   Center   2nd   Flr,   Tower   Street   Swatar,   BKR   4013   Malta   

Wyprodukowano   przez   Coyote   

419   N.   Curtis   Rd.,   Boise,   Idaho   83706   

(208)   429-0026   |   www.coyote.usPAKIECIE     

  

CZĘŚCI   W   TYM   

    

A.   Filtr   B.   Gwóźdź   C.   Piankowy   węgiel   drzewny   D.   Pokrywa   E.   Zawór   niskociśnieniowy   F.   
Atrapa   narzędziowa   G.   O-ring   korpusu   zaworu   H.   O-ring   zestawu   głośnomówiącego   I.   Śruba   
zestawu   głośnomówiącego   J.   Pokrętło   K.   Podstawa   L.   Klucz   blokujący   

    

Tłumaczenia   instruktażowe   można   znaleźć   na   stronie:   



Para   traducciones   instructivas,   vaya   a:   

Gebrauchsanweisungen   finden   Sie   unter:   

Pour   les   traductions   pédagogiques,   rendez-vous   sur:   

Per   le   traduzioni   didattiche   vai   a:   

For   instruksjonsoversettelser,   gå   til:   

For   instruktion:   

tłumaczenia   przejdź   do:   

    

www.coyote.us/instructions-valves   

    

    

    

MONTAŻ   ZAWÓR   GŁOŚNOMÓWIĄCY™   

    

1.   Zaznacz   położenie   korpusu   zaworu   jak   najbliżej   dystalnego   końca   gniazda.   

2.   Zazwyczaj   zawór   znajduje   się   z   tyłu.   

3.   Użyj   wiertła   1/8”   do   otworu   prowadzącego.   Podczas   wiercenia   otworu   pilotowego   umieść   
elastyczną   wkładkę   w   gnieździe.     

4.   Wyjmij   wkładkę   przed   wywierceniem   otworu   3/4”.   

5.   Wywiercić   3/4”   na   otwór   korpusu   zaworu.   

6.   Ostrożnie   oczyść   krawędzie   po   wierceniu.   

7.   Upewnij   się,   że   podstawa   zaworu   jest   dopasowana   do   wnętrza   gniazda.   

8.   Nałóż   małą   kroplę   kleju   Coyote   Quick   Adhesive   wokół   krawędzi   podstawy   zaworu.   

9.   Ostrożnie   umieść   podstawę   zaworu   w   wywierconym   otworze.   Trzymaj   podstawę   mocno   na   
miejscu.   



10.   Usuń   nadmiar   kleju.   Uważaj,   aby   klej   nie   dostał   się   do   otworów   filtra.   

11.   Użyj   trzech   metalowych   kołków   klucza   blokującego   do   poluzowania   i   dokręcenia   śruby   
bezdotykowej   w   celu   konserwacji   zaworu.   

12.   Po   związaniu   kleju   użyj   klucza   blokującego,   aby   upewnić   się,   że   śruba   zestawu   
głośnomówiącego   jest   dokręcona   ręcznie.   

    

LAMINOWANIE   ZAWORU   HANDSFREE™   ZA   POMOCĄ   MANEKINA   

    

13.   Zaznacz   położenie   zaworu   na   wewnętrznej   torebce   PVA   i   zakryj   znak   taśmą,   aby   zapobiec   
rozerwaniu.   

14.   Za   pomocą   dostarczonego   gwoździa   przymocuj   narzędzie   do   laminowania   do   formy   lub   
przyklej   na   miejsce.   

15.   Ułóż   i   zalaminuj   według   potrzeb.   

16.   Ostrożnie   odsłonić   narzędzie   do   laminowania   i   wyjąć   narzędzie   do   laminowania.   

17.   Nałożyć   kroplę   kleju   na   wargę   podstawy   zaworu   i   ostrożnie   umieścić   ją   w   otworze   kielicha.   
Prasa   do   spłukiwania.   

18.   Nałóż   warstwę   kleju   wokół   szwu   między   podstawą   zaworu   a   gniazdem.   Uważaj,   aby   klej   nie   
dostał   się   do   otworów.   

19.   Usuń   nadmiar   kleju.   Uważaj,   aby   klej   nie   dostał   się   do   otworów   filtra.   

20.   Użyj   trzech   metalowych   kołków   na   kluczu   zabezpieczającym,   aby   poluzować   i   dokręcić   
śrubę   bezdotykową   w   celu   konserwacji   zaworu.   

21.   Po   związaniu   kleju   użyj   klucza   blokującego,   aby   upewnić   się,   że   śruba   zestawu   
głośnomówiącego   jest   dokręcona   ręcznie.   

    

Wyniki   można   zagwarantować   tylko   w   przypadku   użycia   kleju   Coyote   Quik   Glue.   

  

  


