
  

CD105HF-ventil   

HandsFree   ™   

  

Vægtgrænse   265   lbs   

2   års   garanti   mod   producentfejl,   overdreven   slitage   eller   brud.   

Made   in   USA   

External   Prosthetic   Components   

  

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

Fremstillet   af   Coyote   

419   N.   Curtis   Rd.,   Boise,   Idaho   83706   

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

  

DELE   I   DENNE   PAKKE   

    

A.   Filter   B.   Søm   C.   Skumtræk   D.   Låg   E.   Lavtryksventil   F.   Værktøj   Dummy   G.   Ventilhus   O-ring   H.   
Håndfri   O-ring   I.   Håndfri   bolt   J.   Knob   K.   Base   L.   låsnøgle   

    

For   instruktionsoversættelser   gå   til:   

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   instruktionsoversættelser,   gå   til:   

Po   tłumaczenia   instruktow   przejdź   gør:   

    

www.coyote.us/instructions-ventiler  

    

    

    

RETRO-MONTERING   HÅNDFRI   ™   VENTIL   

    

1.   Markér   ventilhusets   placering   så   tæt   på   den   distale   ende   af   fatningen   som   muligt.   

2.   Ventilen   er   typisk   bagud   

3.   Brug   et   1/8   ”bor   til   styrehullet.   Hav   den   fleksible   indsats   i   fatningen,   når   du   borer   et   pilothul.     

4.   Fjern   indsatsen,   før   du   borer   3/4   ”hul.   

5.   Bor   en   3/4   ”til   ventilhusets   hul.   

6.   Rens   kanterne   forsigtigt   efter   boring.   

7.   Sørg   for,   at   ventilbasen   passer   til   indersiden   af     fatningen.   

8.   Kør   en   lille   perle   Coyote   Quick   Adhesive   rundt   om   kanten   af     ventilbasen.   

9.   Anbring   forsigtigt   ventilbasen   i   det   borede   hul.   Hold   basen   fast   på   plads.   

10.   Rengør   overskydende   klæbemiddel.   Sørg   for   ikke   at   få   klæbemiddel   i   filterhullerne.   

11.   Brug   de   tre   metalstifter   på   låsenøglen   til   at   løsne   og   stramme   HandsFree   Bolt   til   
ventilvedligeholdelse.   



12.   Når   klæbemidlet   er   indstillet,   skal   du   bruge   låsenøglen   til   at   sikre,   at   håndfri   bolten   er   
håndstram.   

    

LAMINERING   AF   HANDSFREE   ™   -VENTILEN   VED   BRUG   AF   DUMMY   

    

13.   Markér   ventilens   placering   på   den   indre   PVA   -pose   og   dækmærket   med   tape   for   at   forhindre   
rivning.   

14.   Vedhæft   lamineringsværktøjet   med   det   medfølgende   søm   til   at   forme   eller   lime   på   plads.   

15.   Opsætning   og   laminering   efter   ønske.   

16.   Frilæg   forsigtigt   lamineringsværktøjet,   og   fjern   lamineringsværktøjet.   

17.   Påfør   en   lim   med   lim   på   ventilens   bund   og   læg   den   forsigtigt   i   åbningen   af     fatningen.   Tryk   
flush.   

18.   Påfør   en   lim   med   lim   omkring   sømmen   mellem   ventilens   bund   og   fatningen.   Sørg   for   ikke   at   
få   lim   i   huller.   

19.   Rengør   overskydende   klæbemiddel.   Sørg   for   ikke   at   få   klæbemiddel   i   filterhullerne.   

20.   Brug   de   tre   metalstifter   på   låsenøglen   til   at   løsne   og   stramme   HandsFree   Bolt   til   
ventilvedligeholdelse.   

21.   Når   klæbemidlet   er   indstillet,   skal   du   bruge   låsenøglen   til   at   sikre,   at   den   håndfri   bolt   er   
håndstram.   

    

Resultater   kan   kun   garanteres,   hvis   der   bruges   Coyote   Quik   Lim.   

  

  


