
Rutinunderhåll - Att hålla luftflödet rent.

För att din myggmaskin ska fungera korrekt så måste vakuumfläkten fungera utan begränsningar. 
Det är viktigt att kontrollera före drift att fläkten är ren och inte är blockerad så att dess drift blir 
begränsad. Att rengöra fläkten förhindrar varje möjlighet till blockering eller 
begränsning. Om fläkten är blockerad och förblir blockerad i flera dagar kan värmen från mask-
inen skada enheten allvarligt.

1. För att inspektera 
Utför varje annan dag i drift. 
Nödvändiga verktyg: Ficklampa 
1. Avlägsna regnskyddet och lockbetet (oktanolen) 
2. Kontrollera luftvägarna runt apparaten genom att peka ficklampa ner i mellanrummet mellan 
genomskinliga locket och 
svart motor kroppen (1) svart motor kroppen (1) 
3. Kontrollera fläkt området genom att peka ficklampan genom centrala delen av motorn runt 
fläkt området (2) 
4. Om passager är tydliga och fläkten fungerar korrekt, placera oktanolen och regnskyddet till-
baka. 

2. Om den inte är ren. 
 Utförs när det finns tillräckligt med förhinder för att bromsa eller stoppa fläkten. 
Verktyg som behövs: stjärnmejsel, tång, såpvatten, tyg och plast kniv. 
Säkerhet Först- Stäng av motorn genom att vrida ventilen till stängt läge på gasolflaskan. 
Koppla bort regulatorn från tanken. Vänta tills motorn har svalnat. 

• Avlägsna regnskyddet, stiky paper fälla och lockbetet (oktanolen). 
•• Leta upp alla skruvar och / eller bultar som är synliga. (2)
• Ta bort genomskinliga skyddet genom att skruva loss det och koppla bort dioderna(3)(4)
Rengör fläkt området med såpvattnet, fönsterputsmedel eller en citrus avfettningsmedel. 
(5) 

OBS!- Använd aldrig rengöringsmedel som är petroleumbaserade. 
Undvik kontakt med LED-lamporna och fläktmotorn för att undvika skador. 

• Rengör den genomskinliga plast delen. Torka alla ytor rent med en trasa (6)
•  Om det fortfarande finns smuts så kan du skrapa lite lätt med en plast kniv på smutsen så 
de lossnar.  
• Koppla tillbaka LED-belysning och sätt tilbaka plast motorkåpan. Byt stiky paper, lockbe-
tet (om det behöves)
• Sätt tillbaka regnskyddet. 

3. Rengör Turbo Scoop 
 
• Ta bort motor från post eller vagn. 
• Ta bort Fångst korgen. 
• Ta bort plastpluggen i botten av metall motorn.(8) 
Vänd motorn huvudet upp och ner för att ta bort skräp från turbo scoop. 
•• Sätt tillbaka plastpluggen. Placera motorn tillbaka på post eller vagn. 
• Sätt tillbaka fångstkorgen

Anslut regulatorn till tanken. Utför läckagetest innan du startar maskinen. 


