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DRIFT
VARNING: 
• Nedre hölje och pumpytor kan bli mycket varma under drift. Rör inte dessa ytor förrän enheten har stängts av och 

fått svalna. 

• Undersök luftpumpen noggrant efter installationen. Den ska inte kopplas in om det finns vatten på delar som inte 
är avsedda att vara blöta.

• Använd inte om sladden eller kontakten är skadad, eller om pumpen inte fungerar, tappas eller skadas på något sätt.

• Se till att pumpen är säkert monterad före drift.

UNDERHÅLL
VARNING: 
• Koppla alltid bort strömmen före installation eller service. Om du inte gör det kan det leda till elektriska stötar, per-

sonskador eller dödsfall. Motorn kan vara termiskt skyddad och kommer automatiskt att starta om när den svalnar, 
om termoskyddsbrytaren utlöses. 

• Filtren måste rengöras eller bytas ut med jämna mellanrum. Ett igensatt filter kan orsaka överhettning eller pumpfel.

Inspektion av filter rekommenderas var sjätte månad. När du inspekterar filtret, rengör även området för inloppsporten 
på filtret och huset. Filtren kan rengöras med tvål och vatten. Se till att torka alla delar och filtrera väl innan du sätter 
tillbaka dem. Om pumpen avger ett onormalt ljud, eller om mängden utsläppt luft minskar kraftigt, stäng omedelbart 
av strömmen.

För reparationer eller reservdelar, kontakta Conclean

Rengöring av filtret
1. Lossa skruven som fäster locket till pumphuset och ta bort filterdynan.
2.  Damma försiktigt av filterkudden och tvätta sedan för hand i milt tvålvatten och se till att  

torka väl innan du sätter tillbaka.
3. Sätt tillbaka filterdynan och locket. Säkra med skruven.
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Changing the Pump (Chamber) Assembly-HP Series

〔1〕Remove the Head (Casing) block ��� �+ -( �#!���

Fig. 3
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REPLACEMENT FILTERPAD PART#
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Cleaning the filter (Refer to Fig.3)
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Byte av MEMBRAN
1. Ta bort huvudblocket.
2. Ta bort de fyra hörnskruvarna och det övre huset. Sätt in en skruvmejsel mellan utloppet  

och det övre huset och bänd försiktigt isär.
3. Ta bort skruvarna från ramkåpans alla hörn för att senare ta bort ramkåpan. 
4. Lossa slangbandet och ta bort L-röret från huvudblocket (hölje).
5. Ta bort skruvarna som fäster huvudet (höljet) på pumpmekanismen och ta bort huvudet

Fig. 4
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〔2〕Replacing Diaphragm mounting block �����$ &" ������
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6. Efter att ha tagit bort huvudblocket (hölje), ta bort en av sexkantsmutterna (U-låsmutter) och  
brickan i mitten av membranet.

7. Ta bort ett av membranmonteringsblocken från staven och dra ut det andra membranmonteringsblocket från 
pumpkroppen tillsammans med staven utan att lossa dess sexkantsmutter (U-låsmutter) och bricka. (Se ① nedan)

8. Ta sedan bort det andra membranmonteringsblocket från stången. (Se ② nedan)
9. Sätt tillbaka ett nytt membranmonteringsblock på ena sidan av stången med en ny sexkantsmutter  

(U-låsmutter) och bricka, sätt in stången i enlighet med proceduren omvänd till den som utfördes  
när stången togs bort från pumpen.

10. Sätt tillbaka brickan och den nya sexkantsmuttern (U-låsmutter) på stavskruven som sticker ut 
     genom det andra membranmonteringsblocket och dra åt.

Fig. 4
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〔2〕Replacing Diaphragm mounting block �����$ &" ������
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Vi reserverar oss för ändringar i teknisk data sam
t ev. tryckfel.

Kontakt  
Service: 010-210 30 00
service@conclean.se
www.conclean.se


