MONTÁŽNÍÍ NÁVOD

MULTI-VAC II
čku tvaru Y upevněte na zadní část vodicíí tyče podle vyobrazení.
Dbejte na to, že červený držák se v
případě potřeby musíí mírně posunout nahoru, aby poloha uchycení
vhodně odpovídala délce hadice.

MONTÁŽNÍÍ NÁVOD

MULTI-VAC II
Obj. číslo

113 720 000

Odsávacíí hadice na obou stranách
nasaďte
ď na nátrubky. Po upevnění
brusného talíře pomocíí příslušného
nástroje na spodníí stranu brusky můžete prstenec se suchým zipem upevnit tak, aby se dosáhla požadovaná výška k podlaze. Polohu výškově nastavitelných připojovacích nátrubků můžete pak na příslušnou úroveň nastavit podle výšky talíře.

Kompletníí program pro zařizovače interiérů,
pokládače podlah a obchod s podlahovinami

MULTI-VACII - Verze 1 03.03.02.2010

Části

Ks

Obj. číslo

1

113 720 050

Janser spol. s r. o.

2

113 720 060

Stroje, nářadí,í pracovní oděvy

Připojovacíí nátrubek

2

113 720 030

Držák připojovacího nátrubku

2

113 720 010

Plechový kruh
Hadice

L = 730 mm

Svěracíí páčka

M5 x 16 mm

2

026 001 007

Distančníí podložka

6,3 x 16 x 4 mm

4

113 720 002

1

113 720 020

Rozbočovacíí nátrubek tvaru Y
Prstenec se suchým zipem, černý

115 x 1600 mm

1

113 720 070

Prstenec se suchým zipem, žlutý

100 x 1600 mm

1

113 720 080
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MONTÁŽNÍÍ NÁVOD

MULTI-VAC II
Těleso brusky překlopte tak, aby byl
vněj
ě šíí gumový kruh volně přístupný.

Brusku nyníí opět postavte do svislé
polohy a kruh na levé a pravé straně
upevněte pomocíí zapuštěných imbusových šroubů.
(imbusový šroubovák neníí souástí
dodávky).

Na podklad nejdřív položte polštář,
aby se zamezilo poškození ochranného krytu.

Odsávacíí kruh nyní rovně nasaďte
ď na
vněj
ě šíí gumový kruh.

V případě potřeby použijte gumové
kladivo, aby kruh těsně dosedl.

Oba odsávacíí nátrubky zasuňte tak,
aby sešikmená strana směrovala dovnitř a upevněte je.
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