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Tillykke med din nye medicindoserer!

Kontrollér at kassen indeholder følgende:
• 1 stk. komplet Medliq dockingstation inkl. beholder
• 1 stk. regulator 
• 4 m luftslange, Ø 8 mm   
• 4 m ledning med strømtyv
• 1 stk. tilbehørspose med strips, bor, unbrakonøgle   
og T-stykke.
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Når dockingstationen er monteret, stripses
ledning og luftslangen fast på faldrøret.

Strips regulatoren fast så den kan ses fra 
gangen.

Fig. 3

Fig. 1

Ved skråtstillet foderrør skal vinklen være minimum 
30 grader svarende til min. 60 cm i en afstand af 
100 cm fra bøjningen mod vådfodringsvæggen.

100 cm

30 ° OK !

Fig. 2
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Vigtige råd før montage!

Før du borer kontrollér, at der er plads til Medliq. 
Dvs. 5 cm over og 35 cm under hullet skal  være frit 
rør. Ellers kan beholder og dockingstation ikke 
være der.

Er dit vådfodringsrør af plast, kan du umiddelbart 
bruge boret i posen. Har du stålrør, skal du bruge et 
mindre bor til at bore for med. 

Tryk ikke for hårdt med boremaskinen. Det kan 
få røret til at revne.

60 cm
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Ø 63 mm Ø 1 ½ ”
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Fig. 5

Kontrollér at din luftslange til ventilen er 
Ø 8 mm! Ved anden diameter rekvirer nyt  
T-stykke hos Hatting.

Ved Ø 8 mm:
Skær luftslangen over et passende sted og 
montér T-stykket.

Pas på! Der er tryk på! Hold godt fast på
enderne!

24 VDC

Fig. 6

Find stikket til din ventil og skru den lille 
skrue ud. Demontér stikket.
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Montering af dockingstation

Strømtyv
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Fig. 7

Big Dutchman SkioldFunki / Weda

Fig. 8 0.12 MPa
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Din ventil har 3 stikben, 2 sidder 
parallelt og ét sidder på tværs af de to 
andre. 

Montér strømtyven ned over de to 
paralelle ben så den har forbindelse. 
Det tværgående ben skal ikke have 
forbindelse.

Skru stikket på igen så strømtyven
sidder imellem stik og ventil.

Nu skal Medliq kalibreres, det gør du 
ved at montere låget i lynkoblingen
på dockingstationen. 

Tag en kuglepen eller den lille 
skruetrækker du brugte til stikket og 
pres på den gyldne knap på
luftventilen inde i dockingstationen. 

Løft manometrets knap og drej til 
viseren står på 0.12 MPa. Tryk 
knappen ind igen og den er låst.

Fig. 9

Færdigmonteret Medliq

Klar til brug!


