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VK 401 UPGRADE 

ONDERDELENLIJST 
 

1 x condensator 

 

4 x stroken afdichtingstape 
(2 x lange stukken en 2 x korte stukken) 

 

2 x zijfilterdeuren 

 

1 x HEPA-filter 
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INSTRUCTIES 
 
 

☐ 1 Schakel uw VK 401 uit en haal de 
stekker uit het stopcontact. 

 

☐ 2 Laat het apparaat minstens een uur 
lang losgekoppeld. 

 

☐ 3 Plaats uw VK 401 op zijn voorkant en 
verwijder de 12 schroeven aan de 
achterkant van het apparaat. 

 

☐ 4 Zet het apparaat rechtop en leg het 
achterpaneel voorzichtig neer. Houd de 
voorkant van het apparaat rechtop. 

 

Replacing the capacitor 

☐ 5 Zoek de positie van de condensator. 

 



  
 

 
 

WWW.RADIC8.COM Page 3 of 8 

☐ 6 Draai de schroef op de condensator los 
en verwijder de twee draden. 

 

☐ 7 Verwijder de oude condensator. 

        

☐ 8 Installeer met dezelfde schroef de 
nieuwe condensator met het lipje in de 
richting van de printplaat. 
 
Zorg ervoor dat de bruine en gele 
draad op dezelfde plaats zitten, met 
de bruine draad aan de zijkant naast de 
ventilator. 
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Het installeren van de afdichtingstape 

☐ 9 Scheid uw afdichtingstape in langere 
en kortere paren. 

 

☐ 10 Verwijder de achterkant en plaats de 
twee langere stukken afdichtingstape 
verticaal aan weerszijden van de 
filterhouder. 

 

☐ 11 Het afdichtingstape kan uitzetten 
wanneer u de achterkant verwijdert, 
dus kan het nodig zijn om het 
overschot af te knippen. 
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☐ 12 Verwijder de achterkant van de kortere 
stukken en plaats ze horizontaal 
tussen de twee langere stukken om 
een strak vierkant te vormen. Ook hier 
kan het nodig zijn om wat overtollige 
afdichtingstape af te snijden.  

☐ 13 Uw werk aan de binnenkant van het 
apparaat is voltooid. U kunt het 
apparaat sluiten, het op de voorkant 
plaatsen en de 12 schroeven opnieuw 
vastschroeven. 

 

Vervangen van de zijfilterdeuren 

☐ 14 Verwijder de enkele schroef aan de 
bovenkant van elke deur aan de zijkant 
van het apparaat. 
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☐ 15 Verwijder het deksel door het te 
kantelen en op te tillen. 

 
 

☐ 16 De handgrepen van de deuren moeten 
op uw nieuwe zijfilterdeuren worden 
geplaatst. Verwijder de twee 
schroeven aan de achterkant van de 
handgreep. 

 

☐ 17 Bevestig de handgrepen aan de nieuwe 
deuren en schroef ze vast. 

 

☐ 18 Plaats de nieuwe zijfilterdeuren aan de 
zijkanten van het apparaat en vervang 
de enkele schroef aan de bovenkant 
van elk van deze deuren. 
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Het veranderen van het HEPA-filter 

☐ 19 Om het HEPA-filter te vervangen, 
opent u het handgreep van de 
filterhouder aan de bovenkant van het 
apparaat door het handgreep in te 
drukken en het open te draaien. 

 

 

☐ 20 Schuif de filterhouder naar buiten.  

 

☐ 

 

21 Verwijder het oude HEPA-filter uit de 
filterhouder en gooi het weg. 
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☐ 

 

22 Vervang het HEPA-filter door het 
nieuwe filter, en zorg ervoor dat u het 
zwarte voorfilter aan de voorkant van 
de houder houdt. 

 

☐ 

 

23 Schuif de filterhouder terug in het 
apparaat en sluit de handgreep. 

 

☐ 

 

24 Alles klaar, u kunt nu uw VK 401 weer 
aansluiten. 

 

 


