
Rengöring och underhåll av Filter
Om enheten är utrustad med filtervakt (Gul lampa). När lampan
lyser så följ nedan anvisning. Enheter utan filtervakt följer nedan
anvisning vid behov.
1. Starta maskinen manuellt genom att ställa brytaren
      i läge ”MAN” på elskåpet (se bild 1) och låt maskinen
      komma upp i fullt varvtal.
2. Dra i knoppen på toppen av enheten (bild 2), tills klaffen
      slår igen med en rejäl smäll.
3. Slå av maskinen efter några sekunder, genom att ställa brytaren i

läge ”O”.
4. Vänta tills vakuumpumpen stannat helt.
5. Dra ut knoppen tills det tar stopp, på toppen av enheten igen, och

tryck sedan tillbaka den (bild 3).

 Upprepa denna procedur 2-3 gånger. Om sugeffekten fortfarande är
dålig trots att ovan procedur upprepats, så kan det vara nödvändigt att
regöra filtret manuellt eller byta ut det till ett nytt filter. Se manual.

6.  När rengöringsproceduren ovan är klar så skall
     manöverbrytaren sättas tillbaka i läge ”AUT”.
     Nu är systemet klart att användas igen.

Tömning och Byte av dammsäck
1. Ställ brytaren på elskåpet i position ”O” (bild 1).
2. Dra ned handtaget tills det tar stopp (bild 2).
3. Sväng ut dammbehållaren (bild 3).
4. Förslut dammsäcken i toppen med hjälp av buntbandet
      som sitter i säckens överkant.
5. Lyft ur den fulla dammsäcken försiktigt och se till att inget
      damm hamnar i dammbehållaren.
6. Sätt i en ny dammsäck och se till att vika toppen över kanten
      på dammbehållaren ordentligt.
7. Sväng tillbaka dammbehållaren igen tills det tar stopp.
8. Håll dammbehållaren mot stoppet samtidigt som du för tillbaka

handtaget uppåt till stoppläge.
9.   Ställ tillbaka brytaren på elskåpet i läge ”AUT” (bild 4).
      Nu är systemet klart att användas igen.

Dammsäcken kan innehålla hälsovådliga ämnen och material.
Se därför alltid till att säcken är väl försluten, och att hantera den varsamt så
att den inte går sönder. En sprucken dammpåse kan orsaka hälsoproblem.
Använd endast orginal-dammsäckar av rätt kvalite´.

ALARM!
Om röd lampa ”ALARM” lyser så läs anvisningar i manualen (Bruks- &
skötselinstruktioner) eller kontakta tillverkaren/återförsäljare.

Centraldammsugare CE5,5F-510
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För ytterligare information läs ”Bruks- & Skötselinstruktioner” eller kontakta din lokala återförsäljare eller serviceman.

Svenska Eurovac AB
Box 38, 311 03 LÅNGÅS

Tel :   0346 - 930 70
Fax : 0346-930 75      E-post : info@eurovac.nu
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