
HTAIR® MANUAL

AIR SUPPLY

INGEN DELER SKAL REPARERES AV BRUKEREN. 
Kun kvalifisert servicepersonell skal utføre reparasjoner på HoverTech 
International Air Supply. 
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Identifikasjon av deler

Håndtak/
festekrok

Støvdeksel

Trykkfeste for slange

Luftfilter

Luftfilterdeksel

Slange

Støtbeskyttelse
Strømledning

(USA/Storbritannia/Europa)

Stropp til 
strømledning

Fot

Informasjonsetiketter

Klemme til strømledning

Jordingspinne for test av jordingskontinuitet

Effektbrytere

Metalldeksel

Etikett på kontroll
panel
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Utskifting av strømledning/klemme



HTAIR® MANUAL

Utskifting av håndtak

1. Fjern det skadede håndtaket ved å skru ut unbrakoskruen fra hylsemutteren med 
to 5/32" unbrakonøkler som vist. 

2. Monter det nye håndtaket ved å gjenta prosessen i omvendt rekkefølge. Pass på at 
håndtaket er lett å dreie når du trekker til skruen. Skruen er behandlet med gjengelås 
for å holde den på plass.

Bærehåndtak/ 
festekrok

5/32" 
unbrakonøkkel

5/32" unbrakonøkkel

Unbrakoskrue

Hylsemutter
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Utskifting av føtter eller støtbeskyttelse

Fot

Støtbeskyttelse

1. Føttene og støtbeskyttelsen holdes på plass av en selvklebende bakside. Bruk en liten 
flat skrutrekker til å vippe opp kanten, og fjern foten eller støtbeskyttelsen forsiktig. 

2. Rengjør overflaten grundig for å fjerne limrester. Sett på den nye delen ved å fjerne 
støttematerialet og plasser den nye delen som vist. Trykk godt ned for å sikre god 
vedheft.
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Fjerning av slange

1. Fjern den skadede slangen ved å løfte støvdekselet litt, og løsne deretter slangen fra 
siden av enheten som vist. 

2. Trykk på utløserknappen øverst på enheten for å fjerne slangen.  

3. Monter den nye slangen ved å gjenta prosessen i omvendt rekkefølge.

Utløserknapp 
for slange

Støvdeksel

Trykkfeste 
for slange

Slange
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Utskifting av luftfilter og luftfilterdeksel

1. Koble slangen fra enheten.  

2. Skru ut de to stjerneskruene på hver side for å løsne luftfilterdekslene. 

3. Sett på plass de nye luftfilterdekslene og skruene.

1. Følg trinnene over for å fjerne luftfilterdekslene. 

2. Fjern luftfiltrene og skift dem ut. 

3. Fest de nye luftfilterdekslene  
og trekk til skruene. 
 
 

Fjerne luftfilterdeksler 

Fjerne luftfiltrene

Luftfilter

Luftfilterdeksel
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1
2

3

Støvdeksel

Detaljert visning,  
utskifting av trykkfeste

Utskifting av støvdeksel / trykkfeste for slange

1. Koble slangen fra enheten. 

2. Løft «klaffen» på dekselet for å skru ut de tre stjerneskruene på støvdekselet.

3. Når du skal sette på støvdekselet igjen, bretter du inn de tre fleksible flikene.  
Sett deretter inn én skrue om gangen ved å starte med den øvre, midtre skruen  
etterfulgt av sideskruene.

1. Koble slangen fra enheten.

2. Skru ut stjerneskruen og trykkfestet.

Fjerne støvdekselet 

Fjerne trykkfeste for slange 
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Utskifting av metalldeksel

1. Koble slangen fra enheten.  

2. Skru ut de to stjerneskruene på hver side for å løsne luftfilterdekslene. Fjern luftfiltrene. 

3. Trekk det skadede dekselet forsiktig fra hverandre  
slik at det er nok plass til å ta det ut. 

4. Sett det nye metalldekselet forsiktig  
inn igjen. Sett sammen de to filtrene  
og filterdekslene igjen. 

5. Fest alt på plass ved å skru inn  
de fire skruene.

Luftfilter

Luftfilterdeksel

Metalldeksel
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Utskifting av stropp

1. Løsne stroppen og fjern strømledningen. 

2. Ta av den skadede stroppen ved å skru ut skruen som vist. 

3. Fest stroppen igjen ved å sette den på plass og skru inn den medfølgende skruen.

Stropp til strømledning



HoverTech International
4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109

Telefon: 8004712776
www.HoverMatt.com


