SNABBINSTRUKTION - Påstick - Ok typ S1
Ok med backventil blå bildserie
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1. Rengör röret till metallrent skick där
okpackningen kommer att ligga an.
2. Montera ett ok med backventil i rätt
dimension på röret. Oket får inte vridas efter
montering.

1. Smörj borren med NoTap smörjmedel.

1. Dra upp borren i borrhuset.

2. Välj borrhus efter storlek på borr.

2. Tryck sedan in borrhuset i hållaren.

3. Tryck in borren i borrhuset.

3. Lås fast låsbygeln.
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*Detta hindrar borren att gå igenom
rörets baksida.

4. Tryck in och skruva fast spolslangen i
borrhuset.

3. Skruva på hållaren. Handkraft är tillräckligt.
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1. Tryck in hela delen av den minsta
diametern på borren i chucken. *Se till att
fasningen på borrskaftet är i chuckens
framkant.
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1. Öppna ventilen på spolslangen och borra
hålet.
2. Då borren går igenom rörväggen uppstår
ett flöde i spolslangen. Reglera till önskat
flöde med ventilen.
3. Borra hela vägen tills chucken stoppar mot
borrhuset.

1. Stanna borrmaskinen och dra tillbaka borren
helt.

1. Halvvägs ute skall backventilen stänga och
flödet sluta i spolslangen.

2. Lossa bygeln på hållaren och vik den åt sidan.
3. Dra sakta ut borrhuset ur hållaren.

OBS!
Dra ej ur hela borrhuset. Se bild 7.

För information om okdimensioner, anslutningar, borr- och hålsågsstorlekar samt RSK nr se NoTap Guiden.

OBS!
Om flödet ej slutar, tryck ner borrhuset igen
och spola på så sätt ren backventilen från
borrspån.

1. Lossa borrchucken.
2. Dra ut borren och lossa spolslangen.
3. Töm spolslangen från spånor som samlats i
filtret före ventilen.
4. Skruva loss hållaren.
Montera en anslutning alt. gå vidare till
blockering. (se separat instruktion).

För ytterligare information ring SPX tel. 08 560 340 30.

