MAGNEET MET BOCHT
MET ONTLUCHTING

Model 37068-2000

TOEPASSING - MONTAGE
Deze magneet is voorbehouden voor inlaatleidingen
van het 37010 elektrisch toilet. Om te verzekeren
dat de pomp goed op gang komt wanneer montage
van een bocht met ontluchting nodig is (omdat het
toilet onder de waterlijn ligt), moet er een magneetklep
(37068-2000) worden verbonden met de luchtfitting
van de bocht met ontluchting in het inlaatleidingstelsel.
De magneetklep wordt op de bocht met ontluchting
geschroefd. Draai de kap van de bocht met
ontluchting en gooi hem samen met de rubberen,
snavelvormige klep weg. Breng teflon tape aan om
de buitendraad bovenop de bocht met ontluchting.
Schroef de 6,3 mm (1/4”) messing connector
(bevestigd aan de magneet) op de bocht met
ontluchting. Bedraad de magneet parallel met de
toiletmotor door een kant van de magneet te
verbinden met de spoelschakelaar van het toilet (+
positief) en de andere kant met de aarde van de
batterij (- negatief).

VOORZICHTIG

De magneet is geschikt voor gebruik aan 12
of 24 volt gelijkstroom. Laat hem niet langer
dan 30 seconden aan een stuk door
draaien; langer gebruik kan de magneet
beschadigen.
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ELEKTRISCHE
AANSLUITINGEN

OPM.: De schakelaar aan de zijkant van
de magneet is niet actief en heeft geen
invloed op de werking.
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Bingley Road, Hoddesdon
Hertfordshire EN11 0BU
Tel: +44 (0) 1992 450145
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AFVOER

ITALIË
Jabsco Marine Italia
Cape Ann Industrial Park Via Tommaseo, 6
20059 Vimercate, Milano
Gloucester, MA 01930
Tel: +39 039 685 2323
Tel: (978) 281-0440
Fax: +39 039 666 307
Fax: (978) 283-2619
VSA

DUITSLAND
Jabsco GmbH
Oststrasse 28
22844 Norderstedt
Tel: +49-40-53 53 73-0
Fax: +49-40-53 53 73-11

www.jabsco.com

JAPAN
NHK Jabsco Company Ltd.
3-21-10, Shin-Yokohama
Kohoku-Ku, Yokohama, 222-0033
Tel: +81-045-475-8906
Fax: +81-045-477-1162
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