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1. Inleiding 
Deze instructie beschrijft het vervangen van de display op de Modul-AIR Red of Blue 

2. Benodigdheden 
1. S1601011 Display (met rode en/of blauwe knop) 
2. T20 torx schroevendraaier 
3. Kleine platte kop schroevendraaier / spanningszoeker 
4. Eventueel een pincet tbv SD-kaart 

 

3. Instructie 
1. Schakel allereerst het toestel uit door de werkschakelaar uit te zetten. 

 

 

2. Verwijder vervolgens de deur van het toestel. Trek hiervoor de deur eerst een stukje 
omhoog en trek hem daarna naar u toe om hem los te nemen 

  

Waarschuwing! 

Schakel eerst de Modul-AIR uit met de werkschakelaar voordat je de display gaat 
vervangen. 
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3.1. Verwijder de huidige display 
3. Schroef de vier T20 torx schroeven los en verwijder de display 

     
 

4. Kantel de display naar voren zodat je de achteronderzijde ziet 

 
 

5. Verwijder allereerst de SD kaart. Druk de SD kaart eerst iets verder naar binnen en laat 
hem daarna weer los. Hiermee komt de SD-kaart los en verder naar buiten. Deze kan nu 
verwijderd worden. Gebruik hiervoor eventueel een pincet. 
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6. Demonteer het RS2 contact 
1. Kijk bij het RS2 contact goed welke draad onder welk contact zit. Noteer welke draad 

onder welk contact zit. 

    
 

2. Draai de contacten los en haal de draad los  

7. Haal de communicatiekabel (netwerk kabel) los 

 
 

3.2. Vervang de display 
8. Haal de nieuwe display uit de doos. 
9. Controleer de knop kleur op display en vervang deze indien nodig. 

1. De knop met rode ring voor op de Modul-AIR Red 
2. De knop met blauwe ring voor op de Modul-AIR Blue 

10. Plaats de SD-kaart in het nieuwe display. 
11. Druk de communicatiekabel terug 
12. Sluit het RS2 contact aan zoals vooraf vastgelegd 
13. Plaats de display terug en schroef deze weer vast met de vier T20 torx schroeven 

3.3. Afronden 
14. Plaats de deur terug voor de Modul-AIR 
15. Schakel het toestel weer aan door de werkschakelaar aan te zetten. 
16. Reset een eventueel SD-kaart alarm. 
17. Controleer of het display en de Modul-AIR weer naar verwachting werken 
18. Wanneer het display geen of een onjuist beeld geeft, maar wel zichtbaar spanning heeft, 

kan het noodzakelijk zijn om de GUI versie en/of software versie te updaten. Raadpleeg 
hiervoor uw Inventum Service afdeling. 

 
 


