Een verstopping..........en wat nu ?
Het kan altijd voor komen dat er iets opgezogen wordt wat een verstopping in de slang of in het
leidingnet veroorzaakt. Veelal zijn het kleinere zaken zoals bijv. sokken. Verstoppingen zijn echter
geen reden tot paniek of rigoureuze maatregelen. Hieronder staat beschreven wat u er zelf kunt
doen om dit op te lossen.
Als eerste steekt u de stofzuigslang op de inlaat van de unit en schakelt deze even met de schakelaar
op de unit aan. Voel nu of u goede zuigkracht heeft aan het begin van de slang. Is dit niet het geval
dan zit de verstopping in de slang. Deze is vrij eenvoudig te verwijderen door er bijv. een tuinslang in
tegengestelde richting doorheen te duwen. De verstopping zal er dan vanzelf uitkomen bij de
handgreep.
De bedoeling is om de oorzaak van de verstopping in uw leidingnet in tegengestelde richting te laten
bewegen. Dus indien u met een compressor of trekveer aan de gang wilt, dan altijd werken vanaf de
kant van de stofzuigunit. Maar voordat u met deze attributen aan de gang gaat is het beter even de
volgende stappen te ondernemen.
Allereerst haalt u bij de stofzuigunit de stekker uit het stopcontact en verwijderd u de deksel aan de
bovenzijde.
Wat u nu nodig heeft is een gewone stofzuiger. Hiermee gaat u stofzuigen in de zuiginlaten. U
gebruikt uw vingers of een doekje om het geheel luchtdicht te maken als u gaat stofzuigen. Zet de
gewone stofzuiger aan en steek de handgreep in de zuiginlaat en laat hem daar 4-5 seconden zitten.
Daarna er uithalen en weer 4-5 seconden erin doen. Dit doet u ongeveer 2-3 minuten bij alle inlaten
in uw woning.
Als u hiermee klaar bent doet u de stekker van uw stofzuigunit weer in het stopcontact en de deksel
er weer op. U gaat nu de stofzuigslang van uw centrale stofzuigsysteem weer in de inlaat steken en
het systeem aanzetten. Houdt uw hand 2-3 seconden op de opening van de handgreep en haal hem
er weer af weer 2-3 seconden erop dan weer eraf. Dit alles 2-3 minuten op alle inlaten volhouden. In
bijna alle gevallen zal de verstopping opgelost zijn.
Mocht het toch niet gelukt zijn dan kunnen trekveer of compressor uitsluitsel bieden. Blijft dit ook
zonder resultaat, maak dan een afspraak met onze storingsdienst die het voor u komt oplossen en
uw leidingnet weer gebruiksklaar oplevert.
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