Byte omrörarmotor CAB New Faby
1. Stäng av maskinen och dra ut sladden till vägguttaget.
Lossa övre och nedre skyddsplåten på baksidan av maskinen där den trasiga
motorn är. OBS var försiktig när du tar bort den övre eftersom den håller motorn
på plats.

2. Tag försiktigt bort fjädern på vänstra sidan av motorn genom att föra fjädern
uppåt.

Motorn är nu lös. Följ kablarna från motorn och klipp ev. stripes som håller
kabeln från motorn på plats i maskinen. Kabeln sitter ihop med en annan kabel
med snabbkoppling (stor sockerbit), dela den.
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3. Nu kan du dra motorn rakt ut.

4. Innan du monterar den nya
motorn ska du kontrollera att
mässingshylsan sitter riktigt.
Den sitter oftast kvar på axeln
som sitter i maskinen men
ibland kan följa med den
gamla motorn ut. Sätt den på plats och för sedan in den
nya motorn. Du kan behöva snurra på omröraren i
tanken för att axlarna ska ”greppa” i varandra.
OBS (detta är viktigt) På höger sida sitter en liten
strömbrytare (microbrytare) Den styr kylan på maskinen.
Innan du fortsätter måste du kontrollera att armen till
microbrytaren ligger på höger sida av motorn. Ibland
hamnar den på fel sida och då fungerar inte kylningen
som den ska.
5. Sätt tillbaka fjädern.
6. Nu kan du sätta tillbaka den övre skyddsplåten
men innan du gör det lägg en liten klick vaselin i
mitten på övre skyddsplåtes insidan eftersom den
styr och stödjer motorn, kontrollera också att
armen till microbrytaren verkligen ligger på ”rätt”
sida om motorn.

7. När du skruvat fast den övre skyddsplåten kan du
föra nederdelen på motorn åt vänster. Nu ska du
höra ett litet klick. Om du inte gör det ligger
troligen armen på microbrytaren fel och du måste
kontrollera det igen. Om du hör ett litet klick varje
gång du för motorn till vänster kan du fortsätta.
8. Skruva fast den nedre skyddsplåten och provkör
den nya motorn. Var beredd på att stänga av
motorn om något skulle ha blivit fel.
Lycka till med bytet.
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