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Als dit product in gebreke blijft als gevolg van fouten in het materiaal of 
de afwerking, neemt u direct contact op met onze serviceafdeling via: 
+44 (0) 1926 818186. Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage 
zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.

Garantie

Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde gebruik. The Tool 
Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet 
verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel en schade aan eigendommen of apparatuur 
als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te 
vervallen.

De toepassingendatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, ontworpen om algemene 
richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald gereedschap, en hoewel we er alles aan doen om 
correcte gegevens te verstrekken, mag u pas aan projecten beginnen na raadpleging van de technische 
documentatie van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals 
Autodata.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij ons het 
recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik te controleren of de gereedschappen en 
informatie geschikt zijn.

Voorzorgsmaatregelen remvloeistof
• Remvloeistof is brandbaar - uit de buurt houden van ontstekingsbronnen zoals 

uitlaatpijpen of spruitstukken.
• Remvloeistof is schadelijk voor de lak - spoel gemorste remvloeistof onmiddellijk 

weg met schoon water en dep droog.
• Draag oogbescherming en beperk contact met de huid tot een minimum.
• Spoel bij contact met de ogen onmiddellijk met schoon water en raadpleeg een 

arts. 
• Raadpleeg bij inslikken onmiddellijk een arts.
• Voer onbruikbare remvloeistof in overeenstemming met de voorschriften van 

lokale autoriteiten af.



Pneumatisch aftapapparaat/remontluchter
Met de 5780 kunnen twee remnippels tegelijkertijd worden ontlucht. Dit is met 
name handig als u werkt met motorfietsen met twee voorste remklauwen of 
remklauwen met meerdere ontluchtingsnippels (voornamelijk op remklauwen met 
meerdere zuigers).

Door één nippelconnector te verwijderen, kunt u de 5780, indien nodig, eenvoudig 
converteren naar een enkelvoudige nippelverbinding. 

De 5780 gebruikt standaard perslucht om een intern vacuüm te genereren en kan 
tevens gebruikt worden om de hoofdremcilinder te reinigen om sneller vloeistof te 
kunnen vervangen. Dit is handig voor hoofdcilindertanks die niet goed bereikbaar 
zijn. 

De 5780 heeft een vergrendeling waarmee de trekker in de ingeschakelde stand 
wordt vergrendeld, zodat u handsfree kunt werken.

Onderdelen

A Hoofdbehuizing / tank

B Afdichting bovenkant

C Nippelconnectors (x2)

D T-stukverbinding

E Luchtinlaat

F Vergrendeling

Set monteren:
• Controleer vóór gebruik of afdichting (B) tussen de greep en tank van de 

ontluchter is geplaatst. Om de afdichting te plaatsen, schroeft u de tank van de 
greep en plaatst u de afdichting in de greep.

• Draai een luchtleidingadapter (niet meegeleverd) op de luchtinlaat van de 
ontluchter (E) zoals in afb. 1.

• Aansluiten op een geschikte persluchtleiding.
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Raadpleeg voor het ontluchten van remmen altijd
de specifieke instructies van de fabrikant van het
voertuig en let op welk wiel
als eerste moet.

afb. 1.

Gebruiksaanwijzing voor dubbele ontluchtingsnippels
1. Draai de tankdop van de rem/koppeling los en verwijder deze.
2. Vul de tank bij.
3. Bepaal welke nippels er moeten worden gebruikt, reinig het gebied rond de 

nippels met een staalborstel en sluit de twee nippelconnectors (C) aan op de 
nippels.

4. Haal de trekker van de 5780 over. Het gecreëerde vacuüm trekt de vloeistof door 
de ontluchtingsnippel en vervolgens in de tank als de nippels worden geopend.

Opmerking: om voor een goede afdichting te zorgen en om te voorkomen dat er 
lucht in de leiding wordt gezogen via de schroefdraad van de nippel, raden we aan 
om smeermiddel op de nippel te smeren.

5. Als het systeem is ontlucht, sluit u alle nippels voordat u de leidingen loskoppelt.
6. Laat om lekkage te voorkomen de 5780 ingeschakeld om ervoor te zorgen 

dat alle vloeistof in de leidingen in de tank is gezogen. Gebruik om lekkage te 
voorkomen de haken om de leidingen boven het vloeistofniveau vast te maken 
aan de tank.

7. Om handsfree te kunnen werken, houdt u de trekker in de ingeschakelde stand 
met behulp van vergrendeling (F) op afb. 1.

8. Vergeet niet tijdens het ontluchten het vloeistofpeil in de tank te controleren.

Gebruiksaanwijzing voor één ontluchtingsnippel
1. Om één nippel tegelijk te ontluchten, verwijdert u de korte leiding die het T-stuk 

met de ontluchter verbindt. Ontkoppel één van de leidingen van het T-stuk (D) 
afb. 1. Sluit deze leiding aan op de ontluchter.

2. U kunt de ontluchter nu zoals hierboven beschreven gebruiken.


