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Instructies voor de MC400, MC760, MC1000, MC1200
The MC400 en MC1200 kunnen het beste opgehangen worden in het midden van de
werkruimte. The MC1000 kan ook op dezelfde positie worden geplaatst, maar kan ook direct
bij de stofveroorzakende machine worden geplaatst, bijvoorbeeld bij de houtdraaibank of
schuurmachine. De vlakke MC760 kunt u ook direct bij de stofveroorzakende machine
plaatsen, maar kan ook doormiddel van de beugels aan de achterzijde aan de wand worden
geplaatst.
Voor het veilig plaatsen van de Microclene is het niet verstandig om een enkele schroef te
gebruiken als ophanghaak. De machines kunnen gaan draaien bij het starten van de motor,
waardoor een schroef steeds beetje bij beetje losgedraaid zou worden. De MCFB wandsteun
(optioneel) zal dit voorkomen.

Vervangen van het filter
Voor het gebruik van de Microclene, is het handig om een korte test te doen, waardoor u weet
wanneer het filter vervangen moet worden. Allereerst zorgt u ervoor dat de Microclene alvast
op de goede positie staat.
Gebruik dit formulier of een ander papier voor de test.
Zet de Microclene aan.
Plaats het papier op de afzuiggaten. Voor de MC400 en MC1200 is dit twee derde van
onderaf van de machine. Van de MC1000 is dit de gehele ronding.
Zet de machine uit en houdt de seconden bij zolang het duurt voordat het papier naar beneden
valt.
Herhaal deze test regelmatig. Wanneer het twee keer zo snel gaat als in het begin, dient het
filter vervangen te worden.
Het vervangen van het filter is een snelle en makkelijke taak. Schroef de onderkant van de
Microclene open, haal de onderkant eraf, pak het filter er uit. Het nieuwe filter kan dan
geplaatst worden. Wanneer de Microclene onderste boven ligt, is dit het eenvoudigst.
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