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Montage handleiding Varitank dekselset rond, tuindeksel 
met kraan
GEP Artikel nr.:403433

Voor gebruik aandachtig lezen 
Alle veiligheidsvoorschriften nakomen
Voor toekomstig gebruik bewaren

Deze montagehandleiding bevat belangrijke aandachtspunten en aanbevelingen. A.U.B voor de 
montage van het product de montagehandleiding nauwkeurig te lezen. Verdere montage- en 
gebruiksaanwijzingen die componenten of onderdelen van het toestel betreffen zijn aanvullend in acht 
te nemen.

Technische wijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden
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 Onderdelen 

• 1x Gardena kraan (1)
• 1x Messing knie bi/bu 1/2’’ (2)
• 1x Messing gardena Hoekstuk (3)
• 1x Messing gardena losse tule bi (4)
• 1x Messing gradena losse tule bu (5)
• 1x Messing knie 1/2’’ (6) 
• 1x Messing schroefdraad (7)
• 1x Messing tegenmoer (8)
• 1x Messing verloop 1 naar 1/2’’ (9)
• 1x Messing verloop 1/2 naar 3/4’’ (10)
• 2x Messing tuinslang kop (11)
• 1x GEP Tuindeksel (12)
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Pomp
Pump
1. Monteer verloop 1”-1/2” met lijm op de pomp
1. Mount reducer 1”-1/2” with glue in the pump.

2. Monteer 1/2” + mannetje snel koppeling met teflon op het verloop.
2. Mount 1/2” + male quick coupling with teflon on the reducer.

Slang
Hose
1. Snij slang (diameter: 12-15mm) op de juiste lengte, houd wat overlengte om 
    het deksel te kunnen openen.
1. Cut hose (diameter: 12-15mm) on the right length, keep some extra length   
    for opening the tankcover.

2. Monteer vrouwtje snel koppeling aan beide kanten van de slang.
2. Mount female quick coupling to both sides of the hose.

Tankdeksel
Tankcover
1. Boor een gat van 22mm in de tankdeksel, 19 mm vanaf de onderkant.
1. Drill a hole of 22 mm in the tankcover, 19 mm from the bottom.

2. Monteer het draadeind met teflon aan de kogelkraan.
2. Mount the threaded pipe with teflon to the valve.

3. Plaats de connectiemoer op het draadeind.
3. Put the locking ring on the threaded pipe.

4. Monteer het verloop 1/2”-3/4” aan de andere kant van de kogelkraan.
4. Mount reducer 1/2”-3/4” with teflon on the other side of the valve.

5. Monteer de draaibare snel koppeling op het verloop (o-ring afdichting)
5. Mount the turnable quick coupling to the reducer (sealed by o-ring)
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6. Steek dit door het gat in de deksel en verbind de knie met lijm aan de bin
    nenkant van het deksel, draai stevig vast en zorg dat de knie naar beneden 
    gericht is!
6. Put this through the hole of the cover and connect the elbow with glue inside 
    the cover, make it tight and be sure that the elbow is turned downwards.!

7. Indien nodig connectiemoer aandraaien met een smalle sleutel.
7. If needed make the locking ring tight with a thin spanner.

8. Monteer het mannetje snel koppeling op de knie (afdichting met o-ring).
8. Mount the male quick coupling on the elbow (sealed by o-ring)

9.  Verbind de slang tussen de pomp en het deksel.
9.  Connect the hose between the pump and the cover.


