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Så här ser skarven ut när ni får den det är 2 lösa ändar dem (blåa delarna) som går att skruva på. Och
en fast del i mitten (den svarta delen).

Kontrollera att slangen ni ska skarva på är jämt skuren eller klippt så det blir så rakt som möjligt.

Så här ser skarven ut när man har skruvat av dem blåa ändarna

Dem vita korsen ska ligga med (korset) uppåt som på bilden

För att skarva på slangen så lossar man den blåa dock inte helt men precis så det finns en gänga kvar
så att den fortfarande sitter ihop utan att man behöver hålla i den ungefär 6 hela skruvtag. När man
har lossat så är det dags att trycka i slangen man måste trycka hårt det klickar inte men man känner
när man har fått i slangen den ska in 3-5 cm in i skarven. Se bilderna nedan

Om man lossar skarven efter att man har tryckt på skarven ska det se ut så här då har man fått på
skarven ordentligt. Om man är osäker på hur mycket man ska trycka så kan man träna lite skarven
går att skarva av och på hur många gånger som helst. Men om man gör detta så måste man sätta
tillbaka delarna som ni ser sitter på slangen alltså den svarta gummiringen först sedan den svarta
brickan det ska in i den svarta delen på skarven och den vita delen ska sitta i den blåa delen enligt
bilderna ovan.

Om man lossar skarven och det ser ut så här då har man tryckt för lite för slangen har inte gått in
tillräckligt långt i skarven. Man kan trycka hur hårt som helst så länge man trycker rakt inget kan gå

sönder så hellre hårdare än för löst för då kan det bli problem att få igenom fibern sedan om inte
denna sitter riktigt.

Man fäster först ena änden sedan gör man likadant på andra änden

Så här ska det se ut när det är skarvat i båda ändarna.

Om man känner sig osäker så vänta med att gräva igen just där skarven ligger då kan Transtema
snabbt och enkelt hjälpa till om det skulle vara några problem med skarvningen.

