VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING
DAN DRYER® TYPE TURBO DESIGN VARENR. 288

For optimal drift og lang produktlevetid anbefaler vi, at man mindst én gang om året gør alle sine TURBO
håndtørrere grundigt rene indvendigt.

Proceduren for denne rengøring / vedligeholdelse er beskrevet i det følgende:

1. Afbryd strømforsyning til maskinen.

2. Afmonter håndtørrerens kabinet ved at løsne de to unbrakoskruer i
bunden af kabinettet, jf. foto ref. 2. Anvend den special-unbrakonøgle,
der ved levering af håndtørreren fulgte med.

Ref. 2.
Ref. 3.

3. Afmonter vinkelbeslag ved at løsne den på foto ref. 3 markerede
skrue.

4. Løsn de i alt fire skruer, der er vist på foto ref. 4A og 4B.
Afmonter blæserhusets låg, jf. foto ref. 4C.

Ref. 4C.

Ref. 4A.

Ref. 4B.
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5. Løft forsigtigt motoren op (jf. foto ref. 5A) og læg mærke til, hvordan
motoren var placeret i blæserhusets bund – og hvordan motorledningerne omhyggeligt var placeret i de beskyttende spor som vist
på foto ref. 5B.

Ref. 5A.
Ref. 5B.

Afmonter motorledningerne fra timer-enheden (jf. foto ref. 5C eller foto ref. 5D afhængig af
timer-typen). Læg motoren på et bord med underside opad.
Ref. 5C.

Ref. 5D.

6. Check om kulbørsterne er slidt ned og bør skiftes. Hvis dette er tilfældet,
afmonteres kulbørsterne ved at løsne de på foto ref. 6 viste skruer – og
ved at afmontere ledningerne fra kulbørsternes terminaler.
(Speciel og mere uddybende vejledning til udskiftning af kul kan
rekvireres).

7. Anvend trykluft (max. 8 bar) til at fjerne snavs og kulstøv fra motoren,
jf. foto ref. 7. Såfremt man ikke har trykluft til rådighed, kan maskinen
rengøres med en blød børste - eller forsigtigt med en støvsuger.
Ref. 7.
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Ref. 6.

8. Anvend trykluft til rengøring af både blæserhusets låg og bundstykke.

9. Fjern den store, løse gummipakning fra
blæserhusets låg (foto ref. 9A). Gør den
grundigt ren og affedt med sprit eller anden
alkoholbaseret væske. Den lille gummipakning, som sidder i bunden af blæserhusets

Ref. 9A.

Ref. 9B.

Ref. 10A.

Ref. 10B.

Ref. 11.

Ref. 12.

bundstykke, rengøres på samme måde,
jf. foto ref. 9B.

10. Varmelegemet er placeret i bunden af
blæserhuset. Anvend max. 8 bar trykluft til
at blæse varmelegemet så rent som muligt.
Blæs fra begge sider, jf. foto ref. 10A og
10B, og pas på ikke at beskadige varmelegemet.

11. Genplacer den lille gummipakning i bunden
af blæserhuset. Pas på ikke at vende den
med den forkerte side opad, jf. foto ref. 11.

12. Genplacer motoren i blæserhusets bund.
Sørg for, at motoren hviler sikkert mellem
de to ”gafler” og oven på den lille gummipakning, jf. foto ref. 12.

13. Monter motorledningerne på timeren igen, jf.
foto ref. 13A eller 13B afhængig af timertype.
Pas på ikke at beskadige ledningerne.
Ref. 13A.

Ref. 13B.
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14. Genplacer den store gummipakning oven på motoren, jf. foto ref. 14.

15. Remonter blæserhusets låg. Sørg for, at motorledningerne sikkert
placeres i de beskyttende spor, jf. foto ref. 15A.

Ref. 14.

Ref. 15A.

Skru blæserhusets låg fast på bundstykket ved at stramme de fire skruer – pas på ikke at
overskrue. Remonter vinkelbeslaget på maskinens bagplade (jf. foto ref. 15B).
Ref. 15B.

16. Sæt håndtørrerens kabinet på igen og stram unbrakoskruerne.

17. Tilslut strøm og prøvekør maskinen.
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