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KACHEL
Het ultbouwen van de kachel

1. Tap het koelwater af.
2. Venr[der de grllle aan de voozllde van de

cablne (flg. 1).

3. Neem de twee kachelslangen los (flg. 2).

Neem de stopmanette los (flg. 3).

VerwlJder het paneel naast het Instrumenten-
paneel (zle 1-19121.

Stroop de. luchttoevoerslangen boven op de
kachel naar beneden.

7, Verwllder de bouten, waarmee de kunststof
voet van de kachel op de vloer van de cablne
ls vastgezet (flg. 4).
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8. Trek de kachel naar achteren.
9. Neem de elekfrlsch'e kabels naar de kachel

los (flg.5).
10. Neem de komplete kachel uit de cablne.
De kachel kan nu verder In onderdelen uiteen-
genomen worden (fig. 6).

Demonlage van de warmtewlsselaar

1. Venivljder de boutèn, welke de kachel met de
kunststof voet verbindt (fig. 7).

2. Neem de bedieningskabels los van de kachel-
kraan.
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3. Verw[der de drle bevestlglngsbouten van de
warmtewlsselaar (flg. 8).

Demoniage van de motor

Alvo.rens de motor te gaan demonteren verdlent
het hanbevellng de weerstand van het anker en
van de voorschakelweerstand op te meten.

Ankerweerstand :

(gemeten tussen de zwarte kabet en de rode
kabel, blauw gemerkt)

Voorschakelweerstand :

(gemeten tussen de belde rode

1,2 ohm.

kabels) 2,2 ohm.

Indlen de gemeten waarden van de voorschakel-
weerstand en van het anker sterk afwllken van de
bovenvermelde gegevens, dient de kachel verder
gedemonteerd te worden.

Neem de klemmen aan de zlJkariten van de kachel
los (flg. 9).

De motor ls met behulp van een beugel In het
huis bevestlgd (flg. f0).

De voorschakelweerstand ls aan het huls vast-
geklonken.

ls de voorschakelweerstand defect, dan kan een
vervangingsweerstand van 2,2 ohm en minstens
45 Watt in het huls aangebracht worden.

Het bovenste gedeelte van de kachel ls eveneens
demonteerbaar (flg. ll).
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Het lnbouwen yan een complete kachel

Zet de kachel In zllq geheel In de cablne en slult
de elektrlsche kabels aan op dle van de kachel.
Rode kabel, blauw gemerki, aan zwarte kabel (85).

Rode kabel aan zwaÉe kabel (84).

Zwarle kabel aan dubbel zrvarte kabel.
Het Inbouwen van de kachel geschledt op dezelf-
de manler als zoJulst beschreven voor het uitbou-
wen, echter In omgekeerde volgorde.


