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If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service 
department direct on: +44 (0) 1926 818186. Normal wear and tear are excluded as 
are consumable items and abuse.

Guarantee

• Draag altijd handschoenen, een veiligheidsbril en 
veiligheidslaarzen.

• Draai componenten altijd vast in overeenstemming met 
de door de fabrikant aanbevolen torsie-instellingen.

• The Tool Connection Ltd aanvaardt geen 
verantwoordelijkheid voor schade aan de motor of letsel 
bij personeel als gevolg van het gebruik ervan, ongeacht 
hoe het werd veroorzaakt.

Waarschuwing



Wanneer gloeibougies (dieselverwarmingsbougies) 
vervangen moeten worden, is het het best de opening van 
de gloeibougie in de cilinderkop goed schoon te maken, met 
name het gebied van de gloeibougieverwarmingselementtip. 

Dit gereedschap is ontworpen om een aanpasbare 
reinigingsoplossing voor M10-gloeibougie-openingen te 
bieden voor gebruik wanneer de originele gloeibougies met 
succes zijn verwijderd,

Dit gereedschap kan niet worden gebruikt voor het uitboren 
of verwijderen van gebroken gloeibougies.

Limpiador de abertura de bujías incandescentes

Instructies voor gebruik
4. Zorg ervoor dat de schroefdraden in de gloeibougie-

opening schoon en vrij van rommel zijn alvorens de 
geleider met schroefdraad in de opening te zetten.

5. Schuif de geleider met schroefdraad los en schroef hem 
zorgvuldig in de gloeibougie-opening.

6. Vul de groeven van de reinigingsas met schoon 
smeervet en breng het in door de geleider met 
schroefdraad terwijl de as naar rechts wordt gedraaid.

7. Blijf de reinigingsas draaien tot de stop de bovenkant 
van de geleider met schroefdraad raakt.

8. Blijf de reinigingsas naar rechts draaien terwijl de as 
wordt verwijderd.

N.B.:
Hoewel het gebruik van smeervet op de reinigingsas 
zal helpen zodat vuil en koolstof aan de as blijft kleven, 
kan niet worden gegarandeerd dat de koolstof niet in de 
cilinder zal vallen. 

Om te helpen dit te voorkomen, is het raadzaam dat de 
inspuiters worden verwijderd en een geschikte luchtadapter 
wordt gemonteerd zodat perslucht in de cilinder kan 
worden geforceerd, wat op zijn beurt zal helpen alle losse 
koolstofafzettingen uit de gloeibougie-opening te duwen.

Instructies voor gebruik

Reinigingsas

Dieptestop

1. Identificeer de juiste geleidebus met schroefdraad door 
de draden aan te passen aan de nieuwe gloeibougie

2. Schuif de dieptestop op de reinigingsas gevolgd door de 
juiste geleider met schroefdraad

3. Door de lengte van de nieuwe gloeiplug te vergelijken 
met het geassembleerde hulpmiddel, de lengte van de 
reiniger zodanig instellen dat de tip van de as van de 
reiniger overeenkomt met de lengte van de gloeibougie 
en draai de stifttap vast op de dieptestop.

X = de lengte vanaf de 
bodem van de schroefdraad 
van de gloeibougie naar de 
tip van de gloeibougie.

Geleidebussen 
(M10x1,0 en 
M10x1,25)
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