INSTALLATIE-INSTRUCTIES

EASYFIT ISOLATOR
CONTROLE VAN HET PAKKET
Controleer of het door u ontvangen product compleet is en bestaat uit; EasyFit
kogelafsluiter (1), M8 moer (a), metalen borgring (b), kunststof huls (c), snijkop (d),
kunststof afdekplaatje (2), vier kruiskopschroeven (3), vier M5 inbusbouten (4) en
hendel (5).
De toolkit bestaat uit een lange dopsleutel met rode referentielijn (6), verlengde bit
(7) en kruiskopbit (8).

Gebruik enkel de originele Aladdin toolkit – los (artikelcode EFZ02) of samen met de EasyFit Isolator (artikelcode
EFZ03) te bestellen – om de EasyFit Isolator te installeren!
CONTROLE VAN DE BUIS
Het oppervlak van de buis moeten glad en recht zijn.
Zorg ervoor dat de buis Ø15 mm koper (max. 1 mm wanddikte) of kunststof is, geen knikken of bochten
heeft en dat het oppervlak vrij is van soldeer- of verflagen of andere schade.
De EasyFit Isolator kan niet op buizen van een ander materiaal of andere buismaat toegepast worden.
PLAATSEN ONDERSTE BEHUIZING OP DE BUIS
Schuif de onderste behuizing rond de buis en draai deze tot in de gewenste eindpositie.

BEVESTIGEN VAN DE BOVENSTE BEHUIZING
Druk de bovenste behuizing op de onderste behuizing. Stel bij gebruik van een boormachine met variabel
koppel in op ca. de helft van het maximum aandraaimoment.

HET NIET OPVOLGEN VAN ONDERSTAANDE INSTRUCTIES KAN LEIDEN TOT LEKKAGE VAN DE ISOLATOR!
De Aladdin EasyFit Isolator mag na deze fase van de montage niet verder worden gedraaid of omhoog of
omlaag worden geschoven, omdat beide handelingen de afdichtingen kunnen beschadigen.
Gebruik de verlengde bit om de vier inbusbouten kruislinks aan te draaien. Zorg ervoor dat de
behuizingshelften aan beide zijden gelijk aangedraaid zijn.
Let op: de pakking kan aan de zijkanten van de behuizing iets uitwringen, dit is normaal.
VOORAFGAAND AAN HET AANDRAAIEN VAN DE SNIJKOP
Zorg ervoor dat de accu volledig is opgeladen!
Als uw boor instelbaar is, zet de boor dan op laag toerental en op maximaal koppel (boorsymbool). De
boormachine heeft een koppel van minimaal 32 Nm nodig om de EasyFit Isolator te kunnen installeren.
Bevestig de lange dopsleutel in de boormachine.

LET OP: VERWIJDER DE KUNSTSTOF HULS VAN DE SPINDEL TIJDENS DEZE STAP NOG NIET!
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AANDRAAIEN VAN DE SNIJKOP
Het is aan te bevelen om een sleutel op de behuizing te gebruiken om rotatie van de buis tegen te gaan.
Plaats de lange dopsleutel over de spindel en plaats deze op de zeskant van de snijkop.
Zorg ervoor dat de kunststof huls om de spindel niet wordt samengeperst of losraakt.
Gebruik de boormachine op een lage snelheid (60 omwentelingen per minuut) en draai de snijkop met de
wijzers van de klok mee tot de rode lijn op de dopsleutel is uitgelijnd met de bovenkant van de kraag.
Eenmaal aangedraaid niet meer losdraaien, omdat dit het product kan beschadigen. Stop de rotatie wanneer
de snijkop niet gemakkelijk verder gedraaid kan worden.
Tijdens het aandraaien van de snijkop kan de installateur een wisselende weerstand voelen. Dit is normaal.
Opmerking: Als u merkt dat er meer koppel nodig is dan uw boormachine kan leveren, gebruik dan een ratel
of een sleutel om de dopsleutel aan te draaien.
DE KRAAG VERWIJDEREN
Schroef met de hand (tegen de klok in) de kraag van de bovenste behuizing los. Deze is niet meer nodig.
Als de kraag niet handmatig losgedraaid kan worden, is de snijkop waarschijnlijk niet helemaal naar binnen
gedraaid. Controleer opnieuw of de rode referentielijn van de dopsleutel op één lijn ligt met de kraag. Indien
dit niet het geval is, schroef deze dan dieper. Indien dit wel het geval is, draai dan de snijkop maximaal 5°
terug tegen de klok in. De kraag zal dan gemakkelijk los te maken zijn.
CONTROLEER EN LIJN DE SNIJKOP UIT MET DE BEHUIZING
Lijn de rode stip op de snijkop uit met de rode stip op de behuizingsflens (zonder de juiste uitlijning is
bediening van de kraan niet goed mogelijk).
Opmerking: Wij raden aan de rode stip uit te lijnen door de snijkop met een steeksleutel kloksgewijs aan te
draaien zodat deze volledig op zijn plaats zit. Als u niet met de klok mee kunt uitlijnen omdat hij te strak zit,
breng hem dan tegen de wijzers van de klok in om uit te lijnen. Schroef niet meer dan een halve draai tegen
de klok in.
VERWIJDER DE KUNSTSTOF HULS VAN DE SPINDEL
De kunststof huls is hierna niet meer benodigd.
VERWIJDER DE MOER VAN DE SPINDEL
De moer is later nog benodigd om de hendel te kunnen monteren. Gooi de moer niet weg!
MONTEER DE WITTE KUNSTSTOF KAP
Plaats de witte kunststof kap over de spindel en duw de spindel naar beneden: het kan zijn dat u de spindel
tegen de waterdruk in de buis moet houden, dit is normaal.
Schroef met een kruiskopschroevendraaier de vier schroeven vast om de kap te bevestigen.

PLAATSEN VAN DE HENDEL
Schuif de hendel over de schroefdraad van de spindel (beide richtingen zijn mogelijk) en plaats de moer
terug op de spindel. De hendel kan een slag van 90° maken.
OPEN = hendel evenwijdig aan de buis
GESLOTEN = hendel haaks op de buis.

KLAAR!
De EasyFit Isolator is nu klaar voor gebruik!
Opmerking: de EasyFit Isolator kan slechts éénmaal gebruikt worden!
Heeft u vragen of opmerkingen over de EasyFit Isolator of het gebruik daarvan? Neemt u dan gerust contact met ons
op via telefoon (+31 (0)72 534 5070) of e-mail (info@easy-fitt.nl).
Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9:00 en 17:30 uur en reageren standaard binnen 1 werkdag op uw e-mail.
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