
Gebruikersgids
Vervanging van de motor
van de Koi Pro Combi Drum 

U begint met het verwijderen van de beschermkap 
van de motor door de inbusbouten van de kap los te 
draaien.

Nu zijn er 2 mogelijkheden wat betreft de positie 
waarin de motor is gemonteerd: zit de witte spoel 
omhoog zoals op foto 4, ga dan verder met stap 5. Zit 
de witte spoel omlaag zoals op foto 3, dan kunt u 
slecht bij de borgmoer van de as. Om daar wel goed bij 
te kunnen, draait u de 2 bouten waarmee de spoel vast 
zit, helemaal los zodat u de spoel eraf kunt halen (Foto 
stap 3). Omdat u de complete motor vervangt, is het 
niet nodig om de spoel erop te laten zitten.

Draai de stroomdraden los en haal ze uit het 
kroonsteentje.

Draai vervolgens de borgmoer (17 mm) van de as los 
terwijl u de trommel vasthoudt zodat deze niet mee 
kan draaien.

Draai vervolgens de aardedraad los en leg de kap 
met de daarin vastzittende draden aan de kant.

Draai nu de bouten los waarmee de motor vastzit aan 
het � lter.

Vervanging van de motor van de Koi Pro Combi Drum
Om de motor van de Combi Drum te vervangen, heeft u o.a. de volgende gereedschappen nodig: 
inbussleutels, kleine schroevendraaier (spanningszoeker), kruiskopschroevendraaier, 
steeksleutels, momentsleutel en waterpomptang.

Stap 1

Stap 4

Stap 2

Stap 5

Stap 3

Stap 6

Als eerste haalt u alle stekkers eruit zodat nergens stroom op staat. Zorg ervoor dat de 
waterstand in het fi lter zo laag mogelijk is zodat er tijdens de (de)montage van de motor geen 
water bij de elektronica kan komen.
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Verwijder de borgmoer nu helemaal en haal voor-
zichtig de motor van de as. Let op dat de keerring 
om de as niet valt en u deze kwijt raakt. Plaats nu de 
nieuwe motor over de as en schroef de motor met de 
inbusbouten weer vast aan de � lterwand zoals hij zat 
(Foto Stap 6).

Draai nu de borgmoer van de as vast met een mo-
mentsleutel op 65 Nm let er weer op dat u (beter 
nog, iemand die helpt) de trommel vasthoudt zo-
dat deze niet mee kan draaien.

Schroef de motor in deze positie vast en bevestig 
daarbij de aardedraad weer. 

Draai vervolgens de twee schroeven op de nieuwe 
motor los en draai de motor 180° om zodat de spoel 
weer naar beneden wijst. Let op dat de zwarte ring in 
dit blok op de juiste plek blijft zitten.

Bevestig nu de meegeleverde kabelschoenen over de 
contacten op de motor (het maakt niet uit waar bruin 
en blauw zitten).

Schroef ze weer vast in de kroonsteen. Schroef nu de 
beschermkap weer terug zoals hij zat (Foto Stap 1).

Vervanging van de motor van de Koi Pro Combi Drum

Stap 7

• Laat weer water in het � lter stromen en controleer of alles waterdicht is.
• Zet vervolgens alles aan en controleer op een juiste werking.
• Uw � lter is nu weer gereed voor normaal gebruik.

Laatste instructies

Stap 11 Stap 12 Stap 13

Stap 8 Stap 9 Stap 10


