
MONTÁŽNÍ NÍ ÁVOD

MULTI-VAC II

Části

Plechový kruh

Hadice

Připojovací ní átrubek

Držák připojovacího nátrubku

Svěrací pí áčka

Distanční podloí žka

Rozbočovací ní átrubek tvaru Y

Prstenec se suchým zipem, černý

Prstenec se suchým zipem, žlutý

Ks Obj. číslo

1 113 720 050

L = 730 mm 2 113 720 060

2 113 720 030

2 113 720 010

M5 x 16 mm 2 026 001 007

6,3 x 16 x 4 mm 4 113 720 002

1 113 720 020

115 x 1600 mm 1 113 720 070

100 x 1600 mm 1 113 720 080

Obj. číslo  113 720 000

MONTÁŽNÍ NÍ ÁVOD

MULTI-VAC II

čku tvaru Y upevněte na zad-

ní část vodicí tyí če podle vyobrazení.

Dbejte na to, že červený držák se v 

případě potřeby musí mí írně posu-

nout nahoru, aby poloha uchycení

vhodně odpovídala délce hadice.
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Odsávací hadice na obou straní ách 

nasaďte na nďď átrubky. Po upevnění

brusného talíře pomocí pí říslušného 

nástroje na spodní stranu brusky mí ů-

žete prstenec se suchým zipem u-

pevnit tak, aby se dosáhla požado-

vaná výška k podlaze. Polohu výško-

vě nastavitelných připojovacích ná-

trubků můžete pak na příslušnou ú-

roveň nastavit podle výšky talíře.

Kompletní program pro zaí řizovače interiérů,

pokládače podlah a obchod s podlahovinami
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MONTÁŽNÍ NÍ ÁVOD

MULTI-VAC II

Těleso brusky překlopte tak, aby byl

vnějě ší gumoví ý kruh volně přístupný.

Na podklad nejdřív položte polštář, 
aby se zamezilo poškození ochranné-
ho krytu.

Odsávací kruh nyní í rovní ě nasaďte naďď

vnějě ší gumoví ý kruh.

V případě potřeby použijte gumové

kladivo, aby kruh těsně dosedl.

Brusku nyní opí ět postavte do svislé

polohy a kruh na levé a pravé straně

upevněte pomocí zapuí štěných im-

busových šroubů.

(imbusový šroubovák není souí ástí

dodávky).

Oba odsávací ní átrubky zasuňte tak,

aby sešikmená strana směrovala do-

vnitř a upevněte je.


