
Installatiegids Toledo
Guide d’installation Toledo

InsTallaTIe mechanIsme Toledo / InsTal laT Ion mécanIsme Toledo

1. Verwijder het lichaam - Enlevez le corps

2. Maak de moer, alsook joint en kunststof moer, los - Déserrez l’écrou, aini que le joint et la rondelle en plastique

3. Installatie mechanisme - Installation mécanisme

4. Plaats rubberen dichting correct om lekkage te voorkomen - Installez le joint en caoutchouc correct afin d’éviter des fuites

Pas de hoogte van het binnenwerk aan aan de hoogte van de jachtbak: duw beide pinnen in en trek het bovendeel van het binnen-

werk omhoog. Plaats dit zo hoog mogelijk.

Adaptez la hauteur du mécanisme à l’hauteur du réservoir: poussez les deux chevilles et tirez la partie supérieure en haut.  

Mettez ce le plus haut que possible.
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rubberendichtingsring  

joint encaoutchouc

onderkant jachtbak 

dessous réservoir

InsTallaTIe v loT Te r / InsTal laT Ion f l o T T e u r

Verwijder de moer en plaats de vlotter - Enlevez l’écrou et placez le flotteur



Verwijder het bevestigingsvijsje (rood) uit het bovenste deel van het binnenwerk.  

Enlevez le vis de fixation (rouge) de la partie supérieure du méchanisme.

Hoogte binnenwerk aanpassen aan hoogte van de jachtbak: duw beide pinnen in en trek bovendeel binnenwerk omhoog.

Adaptez la hauteur du méchanisme à la hauteur du réservoir: poussez les deux chevilles et tirez la partie supérieure en

haut.
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InsTallaTIe drukknop / InsTal laT Ion bouTon poussoIr

Verwijder de drukknopjes uit het omhulsel, door de pinnetjes aan de zijkant in te drukken.  

Enlevez les petites boutons du revêtement par pousser les petites chevilles à côté.

Réglez la longeur des tiges des boutons poussoirs jusqu’au  

niveau qu’ils touchent le méchanisme. En position pressant,

le bouton peut être bien servi.

Stel de lengte van de draadstangen van de drukknopjes bij, Schroef het omhulsel vast aan het bovendeel van het

zodat deze in rust, juist de knoppen op het binnenwerk raken,  binnenwerk, met het deksel van de jachtbak ertussen.

en wanneer ingedrukt, de knoppen goed bediend worden. En plaats de drukknopjes terug in het omhulsel.

Fixez le revêtement à la partie supérieure du méchanisme.  

Placez les petites chevilles de nouveau dans le revêtement.

Door middel van een ‘tand-groef’ systeem in de drukknopjes alsook op het omhulsel en op het binnenwerk, kan dit  

telkens slechts in één richting of op één plaats gemonteerd worden, dit om fouten bij de montage zoveel als mogelijk uit te  

sluiten.

A l’aide du système de positionnement dans les petites chevilles et sur le revêtement ainsi que sur le méchanisme, les  

pièces ne peuvent être installer d’une façon, afin d’éviter des installations fautives.

Plaats het binnenwerk zo hoog mogelijk. Zet het deksel op de jachtbak. Plaats de drukknop in het deksel. Wanneer het  

drukknopomhulsel naar beneden wordt gedrukt, zal het binnenwerk automatisch naar beneden schuiven tot op de ge-

wenstehoogte.

Placez le mécanisme le plus haut possible. Mettez la couvercle sur le réservoir. Placez le bouton poussoir dans la couver-

cle. Quand le bouton poussoir est pousser en bas, celle-ci poussera le mécanisme automatiquement à la hauteur préferee.

Van Marcke - Product information - Afmetingen en assortiment kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaandelijk bericht  

Van Marcke - Product information - Les dimensions, ainsi que l’assortiment peuvent subir des modifications sans avis préalable
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