


Du vil trenge et T25 (torx) skrujern med minimum 200mm 
lengde, og en 6mm Unbrako bits eller nøkkel.

Fjern de seks skruene fra maskinens bakside som indikert på 
tegningen.

!!!! Koble fra all strøm før du begynner arbeidet med el-
boksen!!!!



Skru av vannfilteret hvis du ikke allerede har gjort det.

Det skal nå være mulig å fjerne frontdekselet markert her med 
blå farge.

Aluminiums bøylen markert med grønn skal følge med 
frontdekselet.
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Du må løsne motor og pumpe og skru av el-boksen
1. Løs ut strømledningen med å trekke den rett opp fra dekselet. 

Den er ikke nødvendig å skru løs.
2. Skru løs jordingen fra motoren (stjerneskrue).
3. Motor og pumpe er festet 4 steder, 2 skruer på motordekselet 

og 2 skruer på pumpedekselet. Løs ut alle fire skruer.
4. Trekk frem kablene som går til motoren. De er skjøtet med 

spadekontakter. Løs ut disse.
5. Snu motoren 180° for å komme til skruen som holder EL-

Boksen. Koble fra høytrykkslangen.
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Motoren skal nå være løs fra maskinen.
1. Ta av plastdekselet som sitter på pumpen. Det er festet med to 

plastklips som sitter diagonalt overfor hverandre.
2. Skru løs skruen som holder el-boksen.
3. Ta tak i øvre del av el-boksen og trekk. Boksen skal løsne fra 

trykkbryteren (rød sirkel) med et popp.



Pumpehuset og pumpehodet er festet med fire skruer.
1. Skru løs skruene og legg disse til side.
2. Du skal nå kunne trekke av selve pumpehodet, samt ventilen 

som sitter mellom pumpehodet og pumpehuset.
3. Ta til slutt av pumpehuset. Noen maskiner er utstyrt med 4 

nylonskiver, hvis din maskin har dette legger du disse til side.
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Du skal nå være klar til å montere det nye pumpehuset og 
senterventilen. 
1. Hvis pumpen din var utstyrt med nylonskiver legger du disse 

over gummitetningene i pumpehuset. Bruk gjerne litt grease på 
dem så de ikke faller av når du snur pumpehuset.

2. Sett så inn senterventilen (grønn). Bruk litt grease for å smøre
de to o-ringene på denne før den settes inn. Legg i de fire
metall skivene (blå) så de dekker ventilene. Smør pakningen 
(rød) og legg den ned i sporet. Sett ventilen (gul) ned i 
senterventilen(grønn), pass på fjæren så den ikke faller av.
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Nå er du klar til å sette pumpehuset tilbake på motoren.
1. Tre pumpehuset over de eksponerte stemplene på motoren. 

Siden pumpehuset er symmetrisk kan det monteres på 4 ulike 
måter. Det spiller ikke noen rolle hvilken vei du monterer det.

2. Før du setter på plass pumpehodet pass på at ventilen og 
fjæren (rød pil) er riktig posisjonert. Press pumpehodet 
forsiktig ned over senterventilen grønn til det stopper mot 
selve pumpehuset. Posisjoner pumpehodet slik at den delen 
som har en sekskantet bolt står rett over skruefestet for El-
boksen (tynn grønn pil).
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1. Sett skruene ned i hullene på pumpehodet og skru de til, men 
ikke stram dem opp ennå

2. Se til at pumpehodet står riktig plassert. Stram opp skruene 
etter følgende mønster 1-4-3-2. Dersom du har en 
momentnøkkel skal den settes til 18-20 Nm.
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Monter el-boksen
1. Press el-boksen hardt ned mot trykkbryteren. Den skal komme 

på plass med et klikk.
2. Skru fast skruen som holder el-boksen.
3. Klikk på plass plastdekselet på pumpen. 
4. Fest høytrykkslangen til pumpen.
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Snu motoren 180° og legg den til bake i høytrykkspylerens ramme. 
Sjekk at høytrykkslangen på baksiden går klar motoren. Den skal 
ligge i et lite spor.
1. Press på plass strøledningsholderen her.
2. Skru fast jordingen fra motoren til elboks (stjerneskrue).
3. Koble kablene fra el-boks til de korresponderende kablene fra 

motor. Dytt disse på plass under motordekselet.
4. Hvis motoren ligger korrekt skal hullene i dekselet 

korrespondere med hullene i motor og pumpedeksel. Hvis ikke, 
løft opp motoren og sjekk for fremmedlegemer under den. Fest 
alle fire skruene.



For at du skal kunne sette på plass dekselet (blå) må du trykke inn 
utløserknappen for frontstøtten (grønn pil) slik at frontstøtten 
(grønn) kan skyves på plass. 

Når du har fått frontstøtten og låseskinnen på plass kan du 
begynne å sette på dekselet.

Sørg for at alle støttestrukturer og lepper på frontdekselet havner 
på innsiden før maskinen skrues sammen. Det kan ta noen forsøk 
for å få dette til. Bruk gjerne tape for å holde frontdekselet på 
plass når du er fornøyd.



Reis maskinen opp.

Fest de seks skruene du tok av i første trinn. Det er lettest å begynne 
med skruene i bunn. Deretter de øverste og til slutt de i midten. 
Kontroller at alle lepper og støttestrukturer på frontdekselet er i 
riktig posisjon etter hvert som du skrur inn skruene.

Ikke trekk skruene for hardt til, de er gjenget i plastikk. 

Maskinen skal nå være klar til bruk.
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