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Reparatie instructies 

Lees vóór reparatie van de 50 GPM Receptacle Seal de instructies aandachtig door. 

 
 

Inhoud reparatie kit art.nr. T-3003 

1. Klepspanner 
2. Seal ring 
3. Seal montage hulpstuk 
4. Tang voor de borgring 
5. Haak en magneetheffer 

 

Stap 1 

Verwijder de borgring 
met behulp van 
onderdeel 4, de tang. 

 

 

Stap 2   

Verwijder de messing sluitring. 
Indien de ring niet vanzelf 
loskomt, geef dan een stoot 
perslucht en gebruik een haak 
uit 5. 
 

 

Stap 3 

Draai de handel van onderdeel 
1, de klep opspanner, met de 
klok mee en de druk de klep 
naar beneden zodat de 
binnenzijde vrij komt. 

 

Stap 4 

Verwijder de oude seal met de haak uit 5. Haal 
onderdeel 1, de klep opspanner, van de receptacle 
zodat er ruimte is om de seal van de receptacle te 
halen. 
 

 
 

Stap 5 

Plaats de nieuwe seal, met de open zijde naar beneden gericht, 
op een schoon, plat oppervlak.  
Druk voorzichtig onderdeel 3, het montage hulpstuk, met de de 
brede zijde in de seal. De seal klemt zich vast om de ring. 

  

Stap 6 

Schuif de seal met het montage hulpstuk in onderdeel 2, de seal ring. De 
gesloten zijde van de seal is hierbij naar de ring gericht. Plaats onderdeel 2 en 
3 (met de nieuwe seal op onderdeel 3) in de receptacle. 

  

Stap 7 

Plaats de seal aan de binnenzijde van de receptacle en druk met 
onderdeel 1, de klep opspanner, de seal stevig op de klep. De 
montage hulpstukken zorgen voor een correcte positionering, 
echter, de positionering dient ook visueel gecontroleerd te worden. 
 

 

Stap 5 

Verwijder onderdelen 1, 2 en 3 van de receptacle (gebruik de magneet om 
onderdeel 2 en 3 eenvoudig te verwijderen). Plaats de messing sluitring met 
de niet-afgeschuinde kant naar beneden en vervolgens met behulp van 
onderdeel 4, de tang, de borgring. 
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