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We reserve the right to introduce technical alterations without previous notice.

1.

2.

3. a

3. b

1. Öppna ventilen tills ratten lossnar (förbi stoppet) och  
  avlägsna ratten.
2.  Skruva på ny ratt och stäng ventilen helt med ratten.
3. Placera den nya låsbrickan (a) och sätt fast den med  
  ett cylindriskt verktyg, t ex en hylsa eller liknande (b),  
  utan att skada ratten. 
4. Öppna ventilen fullt (till stopp) och stäng därefter 1/4 
  varv.

1. Open the valve until the handwheel comes loose   
  (pass the stop) and remove the handwheel.
2. Place the new handwheel and close the valve    
  completely with the handwheel.
3. Place the new lock washer (a) and fasten it by using a  
  cylindrical tool, e.g. a socket or similar (b). Be careful  
  not to damage the handwheel.
4. Open the valve fully until stop, then close the valve 1/4 
 turn.
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