Gör det själv
beskrivning
ON / OFF SUGSLANGAR
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Rengörning av släpskor och kontaktbanor för on/off funktionen!
Normalt så krävs inget löpande underhåll mer än att hålla slangen ren och fri från
Skador. Efter en längre tids användning kan ett ”glapp” i handtaget uppstå, detta
upplevs som att maskinen inte startar som tidigare eller helt plötsligt stannar. För att
åtgärda detta så följer Du beskrivningen enkelt steg för steg nedan.

•
•
•
•

Börja med att läsa igenom dokumentet och förvissa dig om innehållet innan
Du påbörjar arbetet.
Placera städslangen på en lämplig arbetsbänk/bord.
Städslangen skall EJ vara ansluten till suguttaget under arbetet.
Du behöver en stjärn & planmejsel, El-tape, kemiskt ren bensin eller
liknande samt torkpapper.

Fig-1

Fig-2

Fig-3
Fig-1. Skruva loss skruven
som är placerad på vänster
sida om handtaget.

Fig-4

Fig-4. Under locket sitter
släpskor som skall ligga an
mot kontaktbanorna i slangen.
Det är mellan dessa som
oxid, damm och smuts kan
samlas, vilket kan resultera i
kontaktproblem.

Fig-2. Använd en planskruvmejsel och bryt försiktigt
upp locket.

Fig-5

Fig-5. Rengör kontaktytorna
noggrant med kemiskt ren
bensin eller något liknande.
Du kan vid behov använda ett
fint sandpapper för att borsta
upp ytorna. Rengör även
släpskorna under locket på
samma sätt.

Fig-3. Demontera locket
enligt bilden.

Fig-6

Fig-6. Kläm försiktigt (vid
behov) ihop släpskorna för
att skapa en bättre anliggning mot kontaktbanorna i
handtaget.

Sid 3

Demontering och montering av startknapp!
Här följer en steg för steg beskrivning hur Du demonterar och monterar
skjutreglaget på handtaget för start och stopp av centraldammsugaren.
Fig-8

Fig-7

Fig-9
Fig-7. Skruva loss
skruvarna som är
placerade på var sida om
on/off knappen.

Fig-8. Lyft försiktigt upp
locket. Locket skall träs
mot handtaget först, vid
återmonteringen. se bild.

Fig-9. Studera gärna hur
knappen är placerad innan
Du fortsätter.

Fig-11

Fig-10

Fig-12
Fig-10. Lyft ut skjutreglaget ur
handtaget.

Fig-13

Fig-13. Montera hållaren med
strömbrytaren i handtaget. Var
noga med att få ner kablarna
så dessa inte kan komma i
kläm.

Fig-11. Bilden visar hur strömbrytaren är placerad i hållaren.

Fig-14

Fig-14. Tryck fast hållaren i
handtaget. Den kan endast
sitta på ett sätt.

Fig-12. Tryck fast strömbrytaren i hållaren.

Fig-15

Fig-15. Montera skjutreglaget
till strömbrytaren. Även denna
kan endast sitta på ett sätt.
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Fig-16

Fig-16. Klipp till en
bit El-tape som
skall användas för
att fästa hållaren i
handtaget.

Fig-17

Fig-17. Montera
tapen enligt
bilden. Denna
hjälper till att
hålla skjutreglaget
på plats vid
monteringen.
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Fig-18

Fig-18. Bilden visar tapens placering
efter montering. Montera sedan
locket på handtaget och slangen är
färdig att användas igen.

