
Návod na použití
GH EASY – FIX  evo2



a

Návod krok za krokem
Tento návod k použití, popsané kroky, bezpečnostní pokyny a popisy nezbavují uživatele zařízení GH EASY FIX evo2  

jeho všeobecných povinností v oblasti bezpečnosti a celkové kontroly při manipulaci s technickým zařízením. 
Podrobnosti v tomto návodu se vztahují výhradně k použití produktů společnosti Gollmer & Hummel  GmBH  

ve spojení s uvedenými velikostmi spojek.

  Systém je navržen pro použití s tlakovými spojkami Storz
   v souladu s aktuálně platnými normami (DIN 14302, 
   DIN 14303, DIN 14332). 
  Konec hadice musí být zaříznutý rovně.
  Při správné montáži / demontáži vnitřního/vnějšího plastového

   kroužku, jsou kroužky znovu použitelné.

  Pro ověření správné montáže hadicových spojek 
   je třeba hadici vyzkoušet při pracovním tlaku     
   16 barů po dobu 60 sekund. 
  Při použití systému GH EASY-FIX by neměly být používány 

   žádné pojistné kroužky. 

Drážka vnitřního kroužku nesmí být 
proti drážce na spojce.

Zúžená strana vnitřního plastového kroužku musí 
směřovat k vnějšímu plastovému kroužku. 

Pořadí součástí pro montáž. Zúžení na vnitřním plastovém kroužku 
musí směřovat k Storz spojce.

Drážka vnitřního kroužku musí být na opačné 
straně než je drážka ve spojce. 



Obecné bezpečnostní pokyny:
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Platí pro C 42

Platí pro C 52 / B 75



Platí pro všechny velikosti



Vnější kroužek je třeba posunout  k vnitřnímu kroužku rukou. Vnitřní kroužek musí přesně zapadnout do vnějšího kroužku.




 


 

 

Drážka vnějšího kroužku 
musí být do vazačky
 vložena dle tvaru.

 

 Při zašroubování koncovky do držáku,  



věnujte pozornost správnému vložení, 

dotažení dokud se nezastaví.

Před 
lisováním 
je třeba 
vždy vložit 
přední závorku 

 

Pomocí páky stiskněte až na doraz. Po stisknutí zkontrolujte provedené navázání hadice.  
Demontáž se provádí v opačném pořadí.

Vnitřní velikosti 
(Šíře stěny hadice v mm)
C 42  1,6-2,0 mm – zelená
C 52  1,6-2,0 mm – červená
B 75  vel. 1  1,9-2,1 mm (např. GH TITAN 3F,
GH TITAN COMBAT) – černá
B 75 vel. 2  2,2-2,5 mm (např. GH TITAN
X-TREME, GH PROGRESS) - modrá

Odkaz na montážní video
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