Fitting the adapter for the water feed for E 429/1

The bottom spray arm in the washer-disinfector has to be
replaced by a special adapter in order to supply water to the
mobile injector unit.
To do this:
^ Loosen thumb nut A in the middle of the spray arm.
^ Then take spray arm B off.
^ Unscrew spigot nut together with the spray arm spindle C
from feed pipe D.

^ Screw the adapter onto the feed pipe.

The adapter is sprung and must connect correctly with the
water feed on the injector unit when it is pushed into the
cabinet. It needs to be set 4 to 5 mm higher than the water feed
on the mobile injector unit.
To align the height of the adapter:
^ Loosen the upper part of the adapter.
^ Then push the adapter upwards or downwards to set the
height.
^ Then tighten up the upper part of the adapter.

,The adapter should be checked on a regular basis to
make sure it is correctly set.
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Adapter watervoorziening E 429/1 monteren

Voor de watervoorziening van de injectorwagen moet de
onderste sproeiarm van de reinigings- en desinfectieautomaat
door een speciale adapter worden vervangen. Ga als volgt te
werk:
^ Draai het kartelmoertje A in het midden van de sproeiarm los.
^ Verwijder de sproeiarm B.
^ Haal de schroefkoppeling met de as van de sproeiarm C los
van de toevoerbuis D.

^ Schroef de adapter op de toevoerbuis.

De geveerde adapter moet goed aansluiten op de watertoevoer
van de ingeschoven injectorwagen.
Hiervoor moet u de adapter 4 tot 5 mm hoger instellen dan de
watertoevoer van de injectorwagen.
Om de hoogte van de adapter aan te passen:
^ Schroef het bovenste gedeelte van de adapter los.
^ Schuif de adapter naar boven of beneden om de juiste hoogte
in te stellen.
^ Schroef het bovenste gedeelte van de adapter weer vast.

,Controleer regelmatig (als onderdeel van de werkroutine)
of de adapter goed zit!
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