SILENT MASTER
VERVANGEN VAN DE STOFZAK

1.

Verwijder de deksel van de unit.

2.

Met een kwastje of borsteltje het vuil van de rand van de stofzak in
de stofzak vegen.

3.

Verwijder de zwarte rubber binnenrand.

4.

De stofzak uit de unit nemen door aan het lipje te trekken dat
boven de stofzak uitsteekt. Het geheel bestaat uit een papieren stofzak
met daaronder een textiele stofzak. Beiden rusten op een metalen
rand in de unit.

5.

Verwijder de papieren stofzak.

6.

Reinig de filter(s) die zich onderin de machine bevinden.

7.

Hang een nieuwe stofzak in de textiele stofzak en zorg ervoor dat het
lipje weer boven de papieren stofzak uitsteekt. Let goed op dat de
stofinlaat opening niet wordt geblokkeerd door de stofzak.

8.

Plaats de zwarte rubber binnenrand terug.

9.

Plaats de deksel weer op de unit.

GEBRUIK UW CENTRALE STOFZUIGSYSTEEM NOOIT ZONDER
PAPIEREN STOFZAK DIT VEROORZAAKT VERVUILING VAN DE
MOTOR EN UW RECHT OP GARANTIE VERVALT !!
Nieuwe stofzakken besteld u het snelst in onze webshop op www.hansoncss.nl. Op deze
wijze hebt u de stofzakken de volgende dag al in huis. Dit geldt uiteraard ook voor al onze
producten.
Met vriendelijke groet,
HANSON TRADING B.V.
Telefoon: 0481-424812

Hanson “Hyperflow” open stofzakken.
De Hanson “Hyperflow “ open stofzakken zijn de enige
sublieme stofzakken voor de Silent Master stofzuigsystemen.
Deze bijna textielachtig aanvoelende stofzakken, voorzien
van 3 lagen filterstof , hebben een extreem hoge filteringstaat
( HEPA +) en luchtdoorlatendheid. Tevens is de binnenzijde
voorzien van een vuilafstotende coating waardoor de
luchtstroom bovenin de stofzak gegarandeerd blijft.
Dit in tegenstelling tot bijv. papieren stofzakken die gezien
hun structuur een lager filtering niveau en
luchtdoorlatendheid bereiken waardoor de motor(en) harder
moet werken dan eigenlijk noodzakelijk is.
Let u er daarom goed op dat de stofzakken voorzien zijn van
de naam “Hyperflow” dan weet u zeker dat u de juiste
stofzakken gebruikt en de garantie op uw unit gewaarborgd
blijft.
Deze stofzakken worden toegepast in de Silent Master S-1, S2 en S-5
De gesloten stofzakken zijn vervaardigd van een 2-lagig
speciaal ontwikkeld stevig tissue materiaal met de hoogste
luchtdoorlating en filteroppervlak.
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