1.2

Reiniging van de handstukbehuizing.

Deze reinigingsprocedure mag alleen worden uitgevoerd wanneer de hoofdschakelaar op “O” staat of het
netsnoer ontkoppeld is.

Stap 1:
Om de handstukbehuizing te openen, houdt u het handstuk
onderaan stevig vast en draait u de handstukbehuizing tegen de
klok in ongeveer 45°

Stap 2:
U kunt nu de handstukbehuizing verwijderen.

Stap 3:
De drie openingen tussen de bajonet-aansluitingen het het
handstuk worden gereinigd met een pijpreiniger.Het vuil kan
voorzichtig in de slang worden gedrukt en later worden
opgezogen.
De behuizing kan aan de binnenkant worden gereinigd met een
pijpreiniger.

Stap 4:
Druk nu de behuizing helemaal over het handstuk op de
bajonet-aansluiting. De markeringen op de behuizing moeten
overeenkomen met de markeringen op de bajonet-aansluiting
tussen de 2 O-ringen. Draai nu de behuizing 45° met de klok
mee.

1.3

Reinigen van de snelspankoppeling.

Deze reinigingsprocedure mag alleen worden uitgevoerd wanneer de hoofdschakelaar op “O” staat of het
netsnoer ontkoppeld is.

Als de werking van de snelspankoppeling niet meer voldoende is, kan de klemfunctie eenvoudig worden hersteld door
het volgen van een simpele reinigingsprocedure.
De snelspankoppeling dient alleen te worden gereinigd als de fraisen niet tot aan de aanslag ingevoerd kunnen
worden. Na het reinigen is het aan te bevelen aansluitend nog een test uit te voeren. Om een goede grip van de fraisen
in de snelspankoppeling te garanderen, dient u niet te werken met: fraisen die een olie-achtige schacht hebben, fraisen
waarvan de schacht versleten is, of fraisen die een kromme/verbogen schacht hebben. Als de frais tijdens de
werkzaamheden uit de snelspankoppeling loopt, schakel dan direct het apparaat uit.
Door het veelvuldig wisselen van fraisen kan zich in de snelspankoppeling stof en vuil ophopen zodanig dat de frais
niet diep genoeg in de snelspankoppeling ingevoerd kan worden. Een correcte functie kan dan niet meer gegarandeerd
worden. Bovendien brengt dit uw veiligheid in gevaar.
Controleer de snelspankoppeling regelmatig d.m.v. de testfrais.
Testen van de snelspankoppeling op vervuiling:
Opmerking: De insteekdiepte moet minstens 27mm zijn.

Geen gekleurde ring zichtbaar, koppeling in
orde, geen reiniging noodzakelijk.

Gekleurde ring zichtbaar, koppeling verontreinigd, reiniging noodzakelijk.

Schakel het apparaat uit en volg de volgende stappen:
Stap 1:
Draai het handstuk los van de micromotor d.m.v. de bijgeleverde
schoonmaaksleutel. Houd de micromotor vast en draai tegen de klok in
het handstuk van de micromotor af.

Stap 2:
Draai het schroefstuk achter het binnenwerk los en verwijder deze
d.m.v. de schoonmaaksleutel.

Stap 3:
Breng een frais in aan de voorkant van het handstuk. Duw de kop van de
frais tegen een harde ondergrond aan, zodat het binnenwerk, aan de
achterkant, naar buiten wordt gedrukt.
Hierdoor komt de stofkap op het handstuk los te zitten, Plaats deze
tijdelijk naast uw werkzaamheden totdat deze weer benodigd is.
Verwijder de frais uit het handstuk.
Haal nu het binnenwerk uit de zwarte behuizing.

Stap 4:
Breng nu weer een frais in en draai aan de schacht totdat er een plat
oppervlakte te zien is in het ovale venster.
Uit deze positie kunt u met de bijgeleverde schroevendraaier het
beschermingsluikje omhoog hevelen totdat de vuilkamer compleet
geopend is.

Stap 5:
Trek de frais nu zachtjes omhoog, uit het binnenwerk, totdat het eind van
de schacht nog maar net zichtbaar is in de vuilkamer.
Nu kunt u met een pijpreiniger de vuilkamer van het vuil ontdoen.

Stap 6:
Belangrijk!
Gebruik de schroevendraaier om het beveiligingsluikje in de originele
positie terug te plaatsen
Draai de frais nu heen en weer om te checken of het spangedeelte
vloeiend draait. Verzeker uzelf er van dat er geen schrapend of krassend
geluid te horen is.

Stap 7:
Monteer nu het handstuk in tegenovergestelde volgorde.

Stap 8:
Druk de stofkap nu op het handstuk. Verzeker uzelf ervan dat de stofkap
niet op de handstukbehuizing schraapt.

Stap 9:
Het handstuk wordt dan weer op de micromotor gedraaid en vastgezet
met de schoonmaaksleutel. Houd de zwarte micromotor vast om het
handstuk vast te draaien.
Als de micromotor is losgekoppeld van de rubber aansluiting aan de
achterkant van het handstuk, moet u deze opnieuw aankoppelen.
Dit kunt u het beste doen door een links-rechts draaiende beweging,
terwijl u tegelijkertijd lichtjes drukt richting rubberen aansluiting.

