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Hurricane 32 och 42 

Bruksanvisning 
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1. Allmänt 

 

Du har införskaffat en högklassig industridammsugare. Vi hoppas att du ska ha nytta av den i många år och 
därför ber vi dig använda och underhålla den korrekt. 

I denna användarguide beskriver vi hur en Hurricane-dammsugare ska användas och underhållas. Vi ber 
dig läsa anvisningarna noggrant innan du börjar använda dammsugaren för att säkerställa att den fungerar 
tryggt och säkert.  

Efter att du har mottagit enheten bör du kontrollera att den inte drabbats av transportskador samt att du fått 
all utrustning som ingått i beställningen. Om du upptäcker något att anmärka på ber vi dig omedelbart, eller 
senast inom åtta dagar, meddela detta till säljaren. 

1.1 Egenskaper 

Dammsugarens filtersystem består av: 

 tömningskärl för grovt material 

 filterpåse av silikonimpregnerad polyester 

 fiberdammpåse som placeras i filterpåsen 

Tillval: 

 Filterpåse Tetraflex/teflontyg 

 HEPA-filterpatroner 

OBS!  Dammsugaren är endast avsedd för torrt damm och material. 

1.2 Allmänna säkerhetsanvisningar 

Vänligen iaktta följande säkerhetsanvisningar när du använder Hurricane-industridammsugaren: 

 Använd inte dammsugaren i utrymmen där det finns explosiva eller lättantändliga gaser eller ämnen. 

 Använd inte dammsugaren för att suga glödande eller heta material (t.ex. aska eller explosiva 
gaser). 

 Ta alltid stickkontakten ur vägguttaget före service eller underhåll på dammsugaren. 

 När du dammsuger bör du se till att inte sugröret kommer för nära hudens känsliga områden (ögon, 
mun, öron). 

 Dammsug inte i regn eller under stänkande vatten. 

1.3 Användning 

Innan du använder dammsugaren bör du KONTROLLERA att: 

 nätspänningen stämmer överens med dammsugarens märkspänning. 

 eldosan, dammsugarens elsladd och stickkontakt är hela. 

OBS!  Enhetens bullernivå är 84 dB(A).  

Koppla på dammsugaren med bryggströmbrytarna på sidan av enheten (23). När dammsugaren används 
ska båda motorerna vara påkopplade. Se till att filtren är på plats och att de är hela efter tidigare 
användning. Kontrollera också tillräckligt ofta att inte tömningskärlet för grovt material är för fullt. 

OBS! Om du märker att sugeffekten minskar är det skäl att tömma dammsugaren på ansamlat damm. 

OBS! Om du ofta dammsuger i en dammig miljö är det viktigt att också rengöra utsidan av 
dammsugaren. 

Det lönar sig att då och då också rengöra insidan av motorkåpan från ansamlat damm. 
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Att beakta 

 Tillverkaren rekommenderar att enheten inte utan tillvalsfilter används tillsammans med 
golvslipmaskiner. 

 Följande ska alltid vara inplacerade i dammsugaren, räknat uppifrån: kärl för grovt material (1),- 
fiberfilter, blått (3) – filter av filt (5). 

 Utsätt inte sugenheten för vatten eller fukt. 

 Anslut dammsugaren endast till ett jordat vägguttag. 

 Använd inte dammsugaren om ledningen eller stickkontakten är defekt. 

 Dra eller bär inte dammsugaren i elsladden, använd inte sladden som handtag och dra inte sladden 
runt vassa kanter eller hörn. 

 Håll i stickkontakten när du tar ut elsladden. 

 Håll sladden på tryggt avstånd från heta ytor. 

 Låt inte dammsugaren vara ansluten till ett vägguttag när du inte använder den. 

 Vidrör inte stickkontakten eller sladden med våta händer. 

 När du dammsuger är det viktigt att se till att inte sugröret kommer för nära hudens känsliga 
områden (t.ex. ansiktet). 

 Var försiktig om du använder dammsugaren i närheten av barn – låt inte enheten användas som 
leksak. 

 Ta alltid stickkontakten ur vägguttaget före service eller underhåll på dammsugaren.  

 Kontakta en auktoriserad verkstad om enheten inte fungerar som den ska eller du misstänker att 
den tagit skada. 

 Kontrollera att dammsugaren är säker om den har tappats i golvet, lämnats utomhus, fallit i vattnet 
eller det skett något annat missöde (kontakta service). 

2. Service och underhåll 

Följande kapitel beskriver underhållsåtgärder som bör utföras tillräckligt ofta för att säkerställa en lång 
livstid för enheten 

2.1 Driftsunderhåll 

När enheten genomgår underhåll ska strömbrytarna alltid ställas i läget ”0” och elsladden tas ur 
vägguttaget. 

Om du märker att sugeffekten minskar ska du omedelbart stänga av motorerna. Töm kärlet för grovt 
material och byt ut fiberdammpåsen. Rengör filtret av filt eller byt ut det vid behov. 

Om det följer damm med enhetens frånluft ska du genast stänga av den och kontrollera filtren. Om något av 
filtren av någon anledning är defekt ska du genast byta ut det och vid behov kontakta säljaren. 
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2.2 Tömning av kärlet och byte av dammpåse 

Det är viktigt att tillräckligt ofta kontrollera hur fulla dammsugarens filterenhet och kärl för grovt material är 
och att fastställa ett tillräckligt kort tömningsintervall, beroende på behovet.  

När du ska tömma kärlet för grovt material börjar du med att öppna suglockets fästhakar och lyfta av locket. 

När du lyft av locket kan du lyfta ut kärlet och tömma det på grova materialet. 

Ta bort kärlets fästring, så kan du lyfta ut dammpåsen och sätta i en ny påse. 

 

 

2.3 Byte av filter 

Det lönar sig att efter varje användning rengöra dammsugaren och filtersystemet från damm och smuts och 
vid behov byta ut filtret. Vi rekommenderar att du kontrollerar filtrets skick samtidigt som du tömmer kärlet 
för grovt material och byter dammpåse. Byt ut filtret om det har skadats. 

Ett rent filter ger bäst sugeffekt och sparar på motorn. Filtret kan tvättas med vatten i max 40o. Filtret får 
betydligt längre livslängd om det hålls rent. 

OBS!  Använd aldrig ett filter som är vått eller fuktigt efter tvätt! 

OBS! Använd aldrig dammsugaren utan filter! 

 

2.4 Regelbundet underhåll 

 Utrustningen ska genomgå regelbundet underhåll tillräckligt ofta – beroende på driftsförhållandena. 

 Bedöm och kontrollera underhållsintervallerna tills du hittar lämpliga intervaller. 

 Vid underhållet ska skicket hos filtersystemet och utrustningen kontrolleras och enheten rengöras. 

 Kolen i motorerna ska kontrolleras tillräckligt ofta och bytas ut vid behov. Kolens genomsnittliga 
driftstid är 400 h, beroende på driftsförhållandena. 

 Filtrets allmänna skick ska granskas vid varje tömning. 

 Vid granskningen av filtret ska också behållaren tömmas på skräp och smuts som eventuellt samlats 
på behållarens botten. 

 Om filtret av filt är smutsigt ska det rengöras med borste, tryckluft eller vid behov tvättas. 

 Byt ut filtret vid behov (slitet, skadat eller igensatt filter). 

 Fiberdammpåsen ska bytas ut vid varje tömning.  

OBS!  Använd endast högklassiga Eurovac-originalfilter och reservdelar; kopior kan leda till skador på 
dammsugaren och till att garantin upphävs. 



 6 

2.5 De vanligaste reservdelarna 

Kod Beskrivning Ytterligare information 

013071 Filterpåse Hurricane 32  

013036 Filterpåse Hurricane 42  

015036 Kol till sugmotor Kolpar 

013060 Dammpåse Hurricane 32  

013061 Dammpåse Hurricane 42  

 

3. Felsökning 

Enheten startar inte 

 kontrollera att brytaren/brytarna är i läge ”1”. 

 kontrollera att elsladden är ansluten till ett vägguttag (jordat, 230 VAC)  

 kontrollera säkringarna 16 A  

Det följer damm eller skräp med enhetens frånluft  

 filtret är eventuellt defekt 

 filter saknas 

Missljud från dammsugaren 

 motorkolen är slitna 

 lagren är slitna 

Svag sugeffekt 

 kontrollera filtrets skick och att det är rent 

 är sugslangen igensatt? 

 alla motorer är inte påslagna 

Säkring löser ut 

 kontrollera att säkringsstorleken är korrekt och tillräcklig 

 kontakta tillverkaren eller yrkesperson 

Enheten har 12 månaders garanti på material- och tillverkningsfel. 

Kontakta säljaren eller tillverkaren vid problemsituationer. 
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4. Montering av HEPA-filterpatroner  

Det lönar sig att öppna dammsugarens bakhölje före monteringen så att det går att plocka ut bitar av 
dragnitar som eventuellt faller i motorutrymmet. Nitbitarna kan ha sönder motorerna! Bakhöljet är fäst med 
fyra stjärnskruvar. 

Ta loss fläktkåpan som är fäst med fyra dragnitar (figuren t.h.); använd borrmaskin med 3 mm borr. Se till 
att inga nitbitar blir kvar i motorutrymmet.  

HEPA-patronerna är i färdiga ”paket” som innehåller: 

 2 st. patronfilter 

 2 st. fästkorgar 

 2 st. stjärnvred 

 2 st. jetkopplingar 

 1 st. fästplatta 

 2 st. gummipackningar 

Paketet fästs i stället för den avlägsnade fläktkåpan. 

Under den avlägsnade fläktkåpan syns två gråa plaströr som patronpaketet fästs i med jetkopplingarna. 

Tryck paketet på plats och dra åt skruvarna med insexnyckel. Se till att de blir tillräckligt åtdragna. Tryck 
ändå inte med för mycket kraft, så att inte plaströren pressas in i dammsugaren! Stäng bakhöljet. 

Om paketet inte verkar komma på plats som det ska kan du stryka lite smörjmedel på insidan av 
jetkopplingarna. 

Det är bra att rengöra filterpatronerna då och då; öppna stjärnvreden, ta bort fästkorgarna, lyft ut patronerna 
och rengör med dammsugare eller tryckluft. 

Bilden visar en färdig Hurricane utan HEPA-filterpatroner. Om HEPA-filterpatronerna skall monteras i 
framtiden kan fläktkåpan monteras bort.
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5. Komponentförteckning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Avskiljare för grovt material 
2. Fästring 
3. Engångsfilter 
4. Fästring för filtret 
5. Filterpåse av polyester 
6. Slangöppning 58 mm 
7. Packningsfläns för slangöppningen 
8. Suglock av metall 
9. Gummipackning för suglocket 
10. Behållare 82 liter + motorkåpa 
11.  Lockets fästhake av metall 
12. Bärhandtag 

13. Underrede 
14. Vridbart framhjul 
15. Bakhjul 
16. Fläktkåpa 
17. Slangklämma 50 mm 
18. Avloppsrör kort 
19. Avloppsrör långt 
20. Motorns gummipackning 
21. Sugmotor 1300 w 
22. Motorns förhöjningsring 
23. Bryggströmbrytare utan lampa 
24. Dragavlastare för elsladden 
25. Motorkåpans bakhölje 


