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Demontteren Electrolux/A
AEG/Zan
nussi mod
dule
monteren van
n een Electrolu
ux/AEG/Zanusssi module heeft u naast en
nige handigheeid, een Torx‐ (zeskantige
Voor het dem
ster), maat 220 en een kruiskopschroeve
endraaier noddig.
Lees eerst on
nderstaande instructie hele
emaal door vooordat u deze stap voor stap gaat uitvoerren.
De afbeeldin
ngen kunnen afwijken
a
van uw
u machine o mdat deze ele
ektronica in een groot aanttal verschillende modellen is
ingebouwd.
n en de vorm van het bedieeningspaneel anders zijn en
n kunnen op ssommige plaattsen andere
Zo kan het aaantal knoppen
schroeven zijjn toegepast (kruiskop
(
i.p.vv. torx).
Ook kan het aantal stekkeers verschillen en kan de beehuizing van de elektronica een andere vvorm hebben.
ontage echterr overeenkom
men.
In grote lijneen zal de demo
1.
2.
3.

Haal de stekker uit dee wandcontactdoos.
ngbak uit het apparaat
a
en vverwijder de tw
wee schroeven erachter.
Neem dee wateropvan
Verwijdeer het bovenb
blad (schroeve
en aan achterzzijde).

4.

Blad naaar achteren scchuiven en afn
nemen.

5.

Verwijdeer de schroeven (torx of 7 mm
m dopsleuteel) uit de metaalen plaat bovven het bedienningspaneel en
e druk de nyllon
tie wrap
p door de plaat heen.

6.

Verwijdeer de metalen
n plaat.
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7.

Licht hett bedieningspaneel ver gen
noeg op tot dee lipjes aan de
e onderkant vrrijkomen van de voorplaat en klap het daan
naar vorren.

8.

Wip het kapje van de voedingsstekkker voorzicht ig los en trek voorzichtig alle stekkers vaan de print. Le
et op! Deze
bel en een de el van de stekkker in dat gevval stevig vastt tussen de vin
ngers en wrik al
kunnen goed vastzitteen (pak de kab
d heen en weeer).
trekkend
Als het n
niet lukt de steekkers los te trekken,
t
volg ddan eerst de stappen
s
9 en 10. Daarna kuunt u er misschien beter bijj.

9.

Verwijdeer de vijf schro
oeven waarm
mee de modulee bevestigd is aan het bedie
eningspaneel.. De module zit
z nu nog op 7
plaatsen
n vastgeklikt aan het bedien
ningspaneel (zzie foto bij staap 11).

10. Om goed
d bij deze nokkjes te kunnen
n komen, kuntt u het best tijjdelijk even de
e kunststof kaap verwijderen (drie
schroeveen en drie kun
nststof nokjess).
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11. Bevrijd eeen voor een de nokjes in de
d hieronder aaangegeven volgorde
v
terwiijl u de modulle langzaam van het
bedienin
ngspaneel losttrekt en deze op spanning hhoudt om te voorkomen
v
da
at de nokjes w
weer op hun plaats
p
terug
schieten
n.

12. Verwijdeer de module van het bedie
eningspaneel.. Laat daarbij de
d grote ronde knop van dee programmaschakelaar in
het bediieningspaneell zitten.
13. Zet nu de kunststof kaap die u tijdelijk verwijderdd had in stap 10
1 weer terug.
LET OP: Haal de elektronica niet uitt de kunststoff binnenbehuiizing! Deze be
eschermt de ggevoelige elektronica en wijj
oor de identifiicatie.
hebben deze nodig vo

Foto's bij de sttappen 3, 4, 5, 7 en 8 met dan
nk aan Herman s Home Service
e, Horst

