
GEBRUIK VAN DE PERS
Gebruik geen he�nstrument om de pers uit de doos te tillen
Zorg er bij de montage voor dat het lucht�lter aan de achterzijde van de pers niet beschadigd raakt
De pers of de standaard moet in beide horizontale assen waterpas staan. Gebruik hiervoor een waterpas
Als de pers ongelijk is, kan de hoogte bij de voeten worden aangepast

Benodigde druk: 7,6 - 8,3 bar

Lees voor de ingebruikname de gebruiksaanwijzing van de pers (en de compressor)
Gebruik uw eigen voeding, gebruik geen verlengkabels en meerdere stekkers

Gebruik ofwel een blauwe luchtslang met US standaard schroefdraad voor de aansluiting van de compressor (gemaakt door STAHLS') of 
de aansluitnippel die wordt geleverd en sluit de pers aan op de standaard EU-slangkoppeling

ONDERHOUD VAN DE PERS EN COMPRESSOR

DAGELIJKS ONDERHOUD

WEKELIJKS ONDERHOUD
Controle van het oliepeil van de compressor
Reiniging van de oppervlakken en het werkgebied
Veeg de beschermhoezen af met een vochtige doek

HOUDT UW HOTRONIX® AIR FUSION IQ™ & DUAL AIR FUSION IQ™ IN
GOEDE CONDITIE MET DE VOLGENDE INSTRUCTIES

MAANDELIJKS ONDERHOUD
Condenswater uit de drukregelaar van de compressor aftappen
Condenswater uit de compressortank aftappen
Pneumatische aansluitingen, schroefverbindingen en elektrische componenten van de persluchttoevoer controleren
Reinig de compressor van stof en vuil
Als de verwarmingsplaat vuil is, maak hem dan schoon met verwarmingsplaatreiniger en heating eraser

JAARLIJKS ONDERHOUD
Olieverversing op de compressor
Inspectie van het lucht�lter en de drukregelaar van de compressor zorgen ervoor dat het blootliggende he�nstrument wordt gesmeerd
Controleer de warmteplaat op koude plekken, controleer de kalibratie, zie de handleiding.

Condenswaterafscheider op de pers controleren, indien nodig condenswater aftappen
Controle van de functies en instellingen; Ga niet verder werken met het apparaat als het beschadigd is of slecht functioneert, neem dan contact op met uw dealer

Tips voor een onderhoudsarme werking

Let op de instelling van de maximale druk
Afdekplaat / verwarmingsplaatbeschermkap is aanbevolen om de warmteplaat te beschermen
Snelle glijpadbeschermer aanbevolen om de rubberen mat op de onderste plaat te beschermen
Versleten siliconen mat vervangen

Meer informatie over Hotronix? Ga naar www.dimix.com


