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PR200 Service Kit

SERVICE
REX NORDIC SERVICE
Vi är den officiella serviceleverantören av Airrex
och Rexener produkter. Tillverkaren har utbildat
vår servicepersonal och vi reparerar och servar din
maskin snabbt och professionellt. Vi använder oss av
välutrustade servicebilar, som är lätta att beställa dit
du behöver dem.
VARFÖR LÅTA OSS SERVA DIN MASKIN?
•
•
•
•
•
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Vi är den enda officiella serviceleverantören i
Norden för Airrex och Rexener produkter
Alla reservdelar som behövs finns tillgängliga i
vårt lager
Kompetent, professionell och vänlig servicepersonal
Du får en snabb service av hög kvalitet
Vi kommer till dig och servar din maskin – lätt!

BYTA BRÄNSLEFILTER, MUNSTYCKE OCH
TÄTNINGSSATS
REXENER PR-200 VATTENVÄRMARE

OBSERVERA! Kontrollera att det
finns ett bränslefilter i din bränsletank. Om det inte finns, kontakta
Rex Nordic Servicecenter. Vi skickar
en ny bränsletank gratis.

Dra ut nätkabeln innan du börjar

Om din värmare har ett spjäll framför brännaren, ta
bort det innan du börjar med underhåll.

www.rexnordic.se
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1.

Lossa brännarens ledningar.

2.

Ta bort bränslefiltret och byt ut det mot ett nytt.

3.

Lossa brännarens fästmuttrar på båda sidorna av brännaren (2 st.) och lyfta brännaren bort.
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Teknisk stöd 072 555 29 09 / service@rexnordic.com

4.

5.

Öppna skruvarna på munstyckets skyddsplåt (4 st.).

6.

Lyft av skyddsplåten för att komma åt tändarens
skruv och skruven på luftmunstycket.

7.

Lossa först tändarens skruv och lossa tändaren från
munstyckets ram.

Lossa sedan luftmunstycket försiktigt genom
att lyfta uppåt så att munstycket syns.

www.rexnordic.se
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8.

9.

Lossa munstycket med en fast nyckel på 16
mm och 19 mm.

10.

11.

Skruva på det nya munstycket för hand och
avsluta med att dra åt väl med fast nyckel.
6

Kontrollera munstyckets säte för orenheter.
Om det finns orenheter, rengör sätet innan ett
nytt munstycke monteras.

Rengör sedan luftmunstycket och skyddsplåten från
orenheter och montera dem på plats.
Först munstycket på munstyckets ram. Skruva
därefter fast tändarens skruv och justera säkringen
på rätt ställe mitt på tändaren och dra åt skruven.

Teknisk stöd 072 555 29 09 / service@rexnordic.com

12.

13.

Sätt skyddsplåten på plats och se till att
styrspåret är på rätt ställe. Dra åt skruvarna.
Brännaren kan nu monteras på värmaren.

Lossa värmarrörets tätningar.

14.

Sätt brännaren på plats och skruva fast muttrarna. Före åtdragning, kontrollera brännarens position och att den är mitt på värmarröret. Du ser detta på fästmuttrarna: de ska vara symmetriskt
på fästspåren.

15.

Montera bränsleslangen och ledningarna.

16.

Anslut strömkabeln till uttaget och tryck på strömställaren så att värmaren startar.

17.

Kom ihåg att lufta brännaren så att systemet töms på luft. (Du hittar anvisningar om luftning i
manualen.)

18.

Provkör minst tio minuter och kontrollera att allt är i sin ordning. Värmaren kan åter användas.

www.rexnordic.se
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SOTIGT LUFTMUNSTYCKE?
Om luftmunstycket är mycket sotigt ska det
också bytas ut!

8

Teknisk stöd 072 555 29 09 / service@rexnordic.com

SERVICE KIT
SERVICE & TEKNISK STÖD
072 555 29 09
service@rexnordic.com
Vi betjänar dig på vardagarna kl 7:00-15:00

