Stap 1:
Monteer het gasfilter inde vaste leiding dmv kenl koppelingen. Als de vaste leidig dikker is dan zal er een verloop
nodig zijn van 8 mm naar 10 of 12 mm. Deze moet dan met een 8 mm buisje naar de juiste maat gemonteerd worden.

Hier onder zie je een voorbeeld van een gasdrukregelaar aansluiting rechtstreeks aan het gasfilter maar dat kan ook
dmv een gasslang.

.
Plaats dus het gasfilter na de druk regelaar of na de duocontrol – monocontrol Let op de gastroom richting aangeven op de achterkant
van het filter.

Stap 2.
Monteer het T stuk de GS009 op de gasfles van waaruit de langste slang naar het buiten vul punt moet. (Draai zo nodig
de vul knie in de meest gunstige positie)
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Dit kan door een GS051 T stuk rechtstreeks in de gasfles of de GS009 op de vul knie aangesloten.

Stap3.
Bepaal nu waar de langste vul slang door de bodem van de gas cabine naar de gewenste vul punt moet. Dit kan zijn in
het midden achter of inde hoek achter de gasfles. De plaats bepaalt tevens aan welke kant de lange vul slang wordt
aangesloten op het T stuk aan de andere kant van het T stuk komt de korte vul slang die weer op de vul knie van de 2 e
gasfles wordt gedraaid.
Let wel dat het makkelijker is om de kragen eraf te halen dan zijn de vul slangen ook beter weg te werken en kan de
inhoud ook nog steeds afgelezen worden
De flessen moeten d.m.v. een bevestigings band aan de wand vast gezet worden een metalen band zoals in de foto kan
ook maar dat is permanent.
Stap 4:
Boor nu op de gewenste plek(meestal de spoiler) een gat van 28 mm en monteer daar de buiten vul aansluiting
De moertjes komen in de contra mal aan de binnen kant dat is het
vierkante zwarte kun stoffen plaatje met 4 gaten. De bouten gaan aan
de buitenkant door de buitenvul aansluiting en de wand inde contra
mal waar de buitenvuller mee vast gezet wordt. Er zit een sjabloon bij
voor het boren van de gaten. Na montage wordt de gas vul slang erop
vast gedraaid

Let op: Het klepje moet met de rijrichting mee sluiten anders waait
deze open en komt er vuil in.

