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Upplaga 01-1

Sid 1

ISÄRPLOCKNING
1.

2.

3.

4.

5.

Drag bort filtret/by-passen.

6.

Lossa skruven på by-passen. Om ni har kvar
by-passen på vattenledningen så hoppa fram till
punkt 8a.

7.

Drag ut innerdelen på by-passen.

8a.

Se till att mikrobrytaren, nr 29, får kontakt med de
första stiften. Lyssna och kolla om drivmotorn låter/
går bra, ett av de vanligaste orsakerna till fel är att
drivmotorn är trasig pga av att rotorn/drivenheten
snurrar för trögt Fortsätt vrida så att den svarta
punkten står ovanför TIME när ni testkört, om
motorn gick måste ni vänta tills den slutar snurra,
kan ta ett tag.

Börja med att lösgöra automatiken från filtertanken
så att ni kan skruva loss automatiken senare.
Tag sedan bort skyddskåpan.

Kolla så att vingen står i läge ”S” på kammen.
Det gör den inte i detta fallet.

Kolla på ingångarna i automatiken för att se om det
är skitigt, i detta fallet syns det att det är mycket
järn.

Skruva bort anslutningen för avloppsslangen. Lossa
by-passen genom att ta bort de tre skruvarna.

Sid 2

8b.

Såhär skall det se ut på framsidan när mikrobrytaren
har kontakt med stiften på baksidan. Den svarta
pricken har förflyttats lite till vänster om ”TIME”.

12.

Skruva loss injektorhuset. Plocka ur injektorn och
flödesregulatorerna, blås rent injektorn.

9.

Lossa drivmotorn och sedan hela el-delen.

13.

Prova om memb ranet är tätt genom att blåsa mot
membranet, det skall inte gå att blåsa igenom luft.

10.

Lossa monteringsplattan för drivmotorn.

14.

Lossa blandningsventilen.

11.

Prova att vrida drivenheten med en skruvmejsel i
spåret, skall snurra relativt lätt. Lossa låsningen till
vingen, tag sedan bort vingen.

15.

Lossa bultarna som håller ihop automatiken.

Sid 3

16.

Öppna automatiken.

20.

Tag ur o-ringen.

17.

Tag ut rotorpaketet genom att vicka loss det.

21.

Lyft på mellandelen.

18.

Tag ur drivenheten, pressa på med en skruvmejsel
ovanifrån om det inte går att dra ut den.

22.

Tag bort flottor och fjädern som ligger i flottören.

23.

Lyft bort styrningen.

19.

Lyft bort plattan. Känn på plattan så att den inte
känns sliten, ”kanterna” skall kännas.

Sid 4

24.

Lossa dysan.

4.

Sätt i packningen.

25.

Lägg nu alla detaljer i ett rostlösande bad, t.ex.
vatten med 5-56 om ni inte har tillgång till
rostlösare som finns att köpa hos oss eller rätt så
ofta i vvs-butiker. Vi låter det ligga i badet över
natten.

5.

Sätt tillbaka mellandelen.

6.

Lägg tillbaka plattan.

7.

Smörj plattan med armaturfett.

IHOPPLOCKNING
1.

2.

3.

Montera fast dysan.

Sätt dit styrningen.

Sätt tillbaka flottören med fjäder.

Sid 5

8.

Lägg dit o-ringen.

12.

Placera vit bricka på rotorn, smörj med armaturfett.

9.

Smörj drivenhet och bricka med armaturfett.

13.

Placera grå bricka på rotorn, smörj med armaturfett.

10.

Sätt tillbaka drivenheten. Piggarna skall ha lika
långt till mitten.

14.

Placera metall bricka på rotorn, smörj med armaturfett.

11.

Sätt tillbaka vingen och placera ena kuggen i
”S”-läget på kammen. Glöm inte låsbrickan.

15.

Smörj insidan av överdelen med armaturfett, kolla så
att o-ringen sitter där.

Sid 6

16.

Montera tillbaka rotorn. OBS! Strecket på kanten av
rotorn skall vara mellan piggarna på drivenheten.

17.

Se till att o-ring finns på plats. Montera sedan dit
överdelen.

18.

19.

20.

Placera ejektorn i ejektorhuset.

21.

Kolla så att o-ringarna sitter i ejektorhuset.

22.

Skruva fast injektorhuset.

23.

Skruva tillbaka blandningsventilen.

Drag åt bultarna till överdelen. OBS! Drag korsvis.

Montera tillbaka flödesregulatorerna. Den långa
uppe och den korta nere.

Sid 7

24.

Lägg armaturfett på oringarna till by-passen.

27.

Skruva dit microbrytaren.

24.

Montera ihop by-passen och skruva dit
stoppskruven.

28.

Sätt tillbaka monteringsplattan.

29.
25.

Montera tillbaka by-passen och skruva fast den.

Återmontera drivmotorn, i detta fallet är den utbytt
eftersom den inte snurrade i testet i början.

26.

Återmontera el-delen.

30.

Montera tillbaka anslutningen för avloppsslangen.

31.

Testkör automatiken.

Sid 8

Sid 9

