
Sådan renses og vedligeholdes luftfilter og 
vacumregulator 

Folk spørger ofte hvorfor der behøves luftfilter på en motor. De fleste er ikke klar over hvor meget 
støv og snavs der er i luften omkring motoren. Bådejere bør rense deres luftfiltre en gang om 
året, før hver sæsonstart. Omhyggelig pasning af luftfiltret er meget vigtigt, derfor anbefaler vi 
Dem at følge Walker's anviste vedligeholdelse. Det bedste resultat for Deres 
AIRSEP/VACUMREGULATOR får De ved at bruge Walker rensemiddel og Walker Luftfilter Olie, 
indsmøringsmiddel. Misvedligeholdelse eller forkert vedligeholdelse kan medføre skade på Deres 
motor. 
 

1. GROV RENSNING 

Afmonter luftfilter elementet fra AIRSEP. Ryst og børst elementet fri for løst snavs, brug kun en 
blød børste. 
P/S. Monteres elementet igen efter grovrensningen, skal det olieindsmøres igen. 
 

2. SPRØJT RENSER PÅ 

Hver flaske Walker Rense Væske er nok til 4 standard filter rensninger. 
Spray resemidlet på filter elementet og lad det stå i 10 min. Større filtre kan rulles eller stilles i 
rensebad 10 min. Fortynd rensemidlet med en lille smule vand. 
BRUG ALDRIG NOGLE AF FØLGENDE METODER ELLER VÆDSKER TIL RENGØRINGEN. 
INGEN BENZIN RENSNING 
INGEN DAMPRENSNING 
INGEN KAUSISKSODA 
INGEN OPØSNINGSMIDLER 
INGEN HØJTRYKSSPULING M. VAND/LUFT. 
INGEN MOTORRENS I ØVRIGT. 
 

3. AFVASKNING 

Skyl filtret igennem med ferskvand fra vandhanen. Skyl altid fra indersiden, dette vil fjerne evt. 
tilbagebleven snavs og partikler. 
 

4. TØRRING AF FILTER 

Efter afvaskning, ryst overskydende vand af og lad filtret luftørre undendørs (evt. i solskin, dette 
vil fremme tørringsprocessen). 
DER MÅ IKKE TØRRES MED TRYKLUFT ÅBEN ILD VARMEBLÆSERE. 
 

GENOLIERING af filter 

Efter rensning - skal filtret altid genolieres med Walker Luftfilter Olie før brug. Effektiviteten af 
luftfiltret reduceres betydeligt, hvis det bliver brugt uden olie. Dryp små mængder olie ud over 



toppen af hver fold, lad olien opsuges af folderne i 20 min. før der dryppes olie på alle synlige 
hvide pletter. 
DER MÅ IKKE BRUGES NOGLE AF FØLGENDE SMØREMIDLER, TIL AT GENOLIERE 
FILTRET: 
BRUG ALDRIG AUTOMATTRANSMISSIONS VÆDSKE 
BRUG ALDRIG MOTOR OLIE 
BRUG ALDRIG DIESEL 
BRUG ALDRIG WD-40 ELLER ANDRE LETVÆGTS OLIER. 
 

VEDLIGEHOLDELSES PLANER 

Walker Airsep luftfiltre bør renses efter 250 timer, eller 1 gang årligt, afhængig af hvad der 
kommer først. Luftfiltret bør udskiftes efter 3 rensninger. Vacum Regulatoren/filter, bør også 
renses efter 250 timer, som beskrevet nedenfor. 
I henhold til normal vedligeholdelse skal filtre renses hver gang måleudstyrets lampe lyser rødt på 
Airsep. 
 

RENSNING AF VACUM REGULATOR 

Vacum Regulator filtret kan renses uden at fjerne Regulatoren fra "systemet". Brug en standard 
skruetrækker, fjern filtret og følg trin 1-5. Geninstaller filtret. Ved rensning af Vacumfilter, forsøg 
ikke at skille filtret ad. Tag hele enheden ud og rens på samme måde som beskrevet under trin 1-
5. Geninstaller enheden når dette er gjort. 


