Centraldammsugare
bruks- oGh seliceanvisning
ftir BA. och E-rnodellerna

Tack for att Du valde en Allawaycentraldammsugare!
Vi har stdllt sammandenna bruks- och serviceanvisning
for att Du skall kunna
anvdndadin dammsugaranldggning
pi bdstamojligasiitt.
Anvisningarnaiir avseddaf6r modellerna:BA 300 ..., BA 400 ..., BA 500 ...,

E r6 0 0. . ..

M a s k i n s k y l(tT y p e ) :V - 1 7 0 0 - . . - . V
. , - 1 9 0 0 - . . - . .V, - 2 0 0 0 - . . - . .
ForsdkraDig om en problemfri uppstartav systemetoch att garantingiiller,genom att noga ldsaigenom dessaanvisningaroch folja dessainnan systemettas i
bruk.
I ALLMANNA ANVISNINGAR
I

Denna centraldammsugare
dr endastavseddfor bruk i hem av en anvindare. Systemetir bara avsettfor sugningav vanligthushSllsdamm
och skriip.

r

Falldammsugaren
skallanviindasfor sugningav annatin vanligthushSllsdamm,
miste alltid en l2impligAllawayforavskiljareanvdndas(se sid. l0).

I

Kontrolleraftre ftrsto stort ott centrolenhetens
dommbehElloreiir tom och att
filtret dr rent och rdtt monterot (se sid. 5).

2 INSTALLATION
2. I Montering av centralenhet
Detaljerademonteringsanvisningar
finns i den separatabroschyren:Monteringsonvisningor
som alltid levereras i rorpakeftr AIIawoycentraldommsugorsystem,
tet samt kan ocksi bestiillasseparat(art. nr 13553).
Vid installotionenskoll mon loljo de ftreskrifter som giiller ongEendee/ektriskoinsto/lotioner,ftr brondsiikerhetsamt gcillondebyggnadsftreskrifter.
Det utrymme som centralenhetenskall installerasin skall vara dammfritt och
tillriickligtstort, si att motorn kan fi kylluft.
T e m p e r a t u r e ni u t r y m m e t m i s t e h i l l a s m e l l a n + 5 ' C o c h + 3 5 " C o c k s i n d r
motorn 2iriging. Den vdrme som centralenhetens
motor utvecklarfrigors i detta utrymme, och ddrfor skallman se till att luften obehindratkan cirkulerakring
enheten.Anliiggningenfir inte tdckas6ver t.ex. med textilier och luftvdxlingen
mlste vara god i utrymmet.

Centralenhetenfir ei monterasi skip eller annattringt utrymme, el heller i ett
lPX2, skyddsklassl) eller ouppviirmt utrymme. Pi grund
fuktigt (kapslingsklass
av den hoga liudnivln bor den inte installerasi sidana bostadsutrymmendir
bullret kan stora. Liimpligautrymmen ir t.ex. forrid och tekniskautrymmen.
Det iir Brbjudet ott forvoro eller hontera ldttontcindligoeller friitonde dmnen i det
utrymme dcir centrolenheteniir plocerad.
Utbl8sningenfrln centralenhetenskall alltid ledasut.Bdstaplatsenfor liuddimparen iir si ndra ut-bllsningsr6retsdnde som m6iligt. Liuddiimpare fir ei
monteras pi sugsidan.
Centralenhetenkopplastill ett 230V vigguttag som iir sikrat med minst l0A trog
siikringeller | 6A automatsdkring.
2.2 Installation av sugdosor
och riSrkomponenter
Detaljeradeinstollotionsonvisningor
ftnnsi broschyftr sugdosor
centroldomrnsugorsystem.
Allowoy
ren: I nstollotionsonvisningar
ftr
I sugdosansoppning finns ett patenterat galler som forhindrar stora foremil frin
att komma in i systemetoch bakom sugdosanfinnsen skarp vinkel som forhindrar
l8ngaoch smalaforemil att komma in.
Vid anviindningav systemetfir endasten dosa vara oppen. Alla ovriga dosor skall
vara stangdafor att beh8llaett hogt luftflode. Liigre luftflodeger slimre transPortformiga och okar risken fdr stopp i rorsystemet. Se ocksi till att fiiider och tdtning i sugdosanslock dr hela (se tdthetskontrollsid' 9).

3 HUR STARTASOCH STOPPASCENTRALENHETEN?
3.1 Start i sugdosa
Vid start i sugdosan(fig. | ) startar centralenheten ndr sugdosanslock oppnashelt (over
"kniippet") och locket l5ses i
det tydliga
oppet liige. Dammsugarenstannarniir locket
"
f?ills ti ||baka over kndpp"- liiget. (Observera,
att vid anvdndningav skriipsugarenoch vanlig sugslangmiste start i sugdosaanvindas).
4

3.2 Start pi handtaget
BA DL och El5O0Std.on/off_modellerna
dr
forseddamed sugslang
som har svagstro;;_
ledareoch handtagsbrytare.
Dema,i.i;figg.rr.
att damm-sugaren
kan startasoch stoppas
med brytarenpi handtaget,
orn "nrtr,ni,iJ"r_
na.iirgjordasom i fig.2. 6ppna dosans
lick
och tryck in slangmuffen,
(ny muff f."n uur.
trog) seatt muffenskontaktytor(BA
DL;;;
E1600Std. on/off _modeilerna
iig. lf "er
mitt for sugdosans
kontaktstift.f,i-r sta.t "u
dammsugaren
tryck pi brytareni f,anataget.
3.3 Dubbetstart
Om sugdosans
mikrobrytareiir kopplad(fig.
4;dubbelstart)parailelltmedhandtag""
iri_
tare,startarmaskinen
nir locket<ippnas
trett
si att^kniippljudet
hors.Styrning"i" ,rgl;_
fore handtagsstyrningen.
BA DL och
:1" q1.
E1600Std.on/off-modelterias,,yrning
frin
handtagetfungerarndr muffenar ratt
fopf_
lad i sugdosan
och locketinte iir helt cippnat
till l5sningstiiget
(fig.3).

Fig.3

4 SERVTCE
4. I Stidurrustning
Stiidutrustningen
sritss3 smSningomut och meste
fcrrnyas.Livsrdngden
brir dock
avsevirt bdttre om den rengors
efter varje anvdndningoch fcirvaras
pi riitt siitt.
Efter dammsugningbor tereskopror
och munstycketas rossfrin handtaget
och
forvaras separat med borsten indragna.
Undvik att fcirvarautrustningen
i
direkt
solljus eftersom ringvarig UV-strirning
gor piasten skor, speciert i
srangen,och
diirmed forkortar rivsringden.srangen-siat
?o-"ru. i sranghirare.
stadutrustningensom siirjesseparat
innehiiler siirskirdabruks_och
serviceanvis_
ningar.

4.2 Tiimning av dammbehillare
D a m m b e h 8 l l a r e nr y m m e r c a 2 0 l i t e r .
Hur ofta den behovertommas beror pi
Ett normalvdrdevid husanvdndningen.
h5llsbrukliggerrunt 3 minader.Tomning
b6r ske innanbehillarenfylltstill tiitningskonensnedre del. Di undvikerman att
dammet faller over behillarens kanter
vid tomning.

I
.\

Oppna dammbehillarensspdnnen( l) Ge
fig. 5). Dammbehillaren(5) hiinger nu i
Lyft beh8llareni spiinnecentralenheten.
na, flyft ur konen (a)] och tom dammbehillaren. Innan behSllareniterplaceras,kontrolleraatt konenstdtningsytadr
ren. En smutsigkon fir forsdmrad tdthet
och ddrmed forsiimrad sugformiga.
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Beh8llarenbor wittas med milt tvittmedel en glng per ir. Notero ncirskcitselutftrs i liston pd sid. I I, sd iir det lcittoreott
ftljo upp underhdllet.
4.3 Filterservice, (fig. 5)
Dammsugarenhar ett mikrofilter (2) som skyddarturbinen frin damm. Detta
f i l t e r s k a lvl a r a h e l t , r e n t o c h p i r ? i t t p l a c e r a t . N y a f i l t e r ( a r t .1n0o81 3 ) f i n n s h o s
vdlsorterade Sterforsdljareoch auktoriseradeAllaway-serviceverkstdder.
Tag ur nitsladdens(6) stickpropp ur vdgguttaget.Lossaoch tom dammbehillaren (5). Ta bort filterskyddet f6rsiktigt (ifall det finns ett sidant), lossafdstmuttern (3) under filtret och plocka ur filter. Reng6rfiltret forsiktigtmed borstning,
eller byt ut det om sugeffektenhar minskateller filtret iir skadat.Det fir inte
komma smuts pi filtrets insida.OBSIFiltretf1r ej tvottoseller rengoros
med tryckluft
eller med piskning.
Avl2igsnaev. lost damm ur filterkammaren och montera flter filtret och fdstmuttern (3). Skruva et fastmuttern ordentligt for hand, sdtt pi ett nytt filterskydd
(art.nr 80692),rengor konens(4) tiitningsytoroch sdtt dammbehillarenpi plats.
Koppla ndtsladdentill viigguttaget.
6

I
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5 SI(YDDSANORDNINGAR
Motorn och andra elkomponenter ir samlade i turbinhiiliet (fig. 5; 9).
Skyddshotten eller turbinholjetfd,r mon inte 6ppna sitilv. Anliiggningens turbinhtilje fir endast iippnas av behiirig installatiir som har niidviindiga
kunskaper om anliiggningen (auktoriseradeAllaway-serviceforetag).
Centralenheteniir forsedd med iiverstriimsskydd, vilket stoppar anliiggningen
vid overbelastningoch vid skador.Overstromsskyddetdr ei itergflende, utan
krdver ingreppav behoriginstallator.I anslutningtill utbytet av overstromsskyddet skall ocksi utredasvarfor skyddet utlostesoch avhjilpa orsakernatill detta
samt ovriga eventuella skador.
Turbinens iiverhettningsskydd iir placerat inuti anliiggningenoch stopPar
motorn om turbinen blir for varm. Vinta till dess turbinen har kallnatoch viirmesdkringenhar itergitt (ca. l0- | 5 min.) Ta reda pl varfor overhettningsskyddet har utlosts och avhjiilp felet (t.ex. dammbeh5llarendr full, filtret igensatt,
i stiidutrustningeneller i
stopp i dammroren, i sugdosorna,i utblSsningsr6ret,
utblisningsroretsgaller). Ifoll orsokentill overhettningeninte ovhi<ilpsoch onliiggningenkors igdngigen, kon det uppstd skodorpE opporoturen.

6 NATSLADDEN
Om dammsugarensniitsladd har skadatsskall den ersdttas med Allaway specialkabel,som erh8llshos auktoriseradAllaway-service.

7 PRAKTISKA TIPS
7. I Om centralenheten inte startar
I

Kontrollera att det kommer 230 V sp?inningtill viigguttaget.

I

(fig. 5; 7) anslutKontrollerasvagstr6msledningarnas
n i n gt i l l c e n t r a l e n h e t e n .
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I

startarfrin nigon annansugdosa.
Kontrolleraom dammsugaren

I

startkretsi svagstartarnir dammsugarens
Kontrolleraom dammsugaren
(fig.5; 7) kortslutsmeden metalltrid(fig.6).
stromskontakten

I
svagFor BA DL och E 1600Std. on/off -modellerna:kontrolleraatt slangens
stromskretsiir hel; om dammsugarenstartar genom att kontaktstifteni sugdodr slangen
san kortsluts med t.ex. en metalltrSd,men inte frin slanghandtaget,
eller brytaren pi handtagettrasig.
I
Om anldggningenstartar frin svagstromskontakten(fig. 5; 7), men ej frin
iir koppladetill dammsugdosorna,bor kontrollerasatt svagstromsledningarna
och att det inte finnsavbrott i ledninsugarenoch till sugdosornasanslutningar,
8arna.
I
har stoppat motorn nir tubinen
Overhettningsskyddetinuti anliiggningen
har blivit for varm. Viinta tills turbinen har svalnattillriickligt(ca. l5 min.) och
inte dr full, att det inte
kontrolleraatt filtret inte dr igensatt,att dammbeh8llaren
ar stopp i sugdosorna,i dammroren eller i stiidutrustningen.
I
Overstromsskyddet har utlosts. I sidana fall knipper det i startreldt i modellerna E 1600, BA 300 och BA 400 niir man forsoker starta centralenheten,
men motorn gir inte iging. Ta kontakt med auktoriseradAllaway-service.
7.2 Om sugeffekten fiirsimrats,

kontrollera att:

I

de andra sugdosornaiir stdngda

I

ingaforemil hindrar luftstrommeni sugdosornaoch att slangeniir hel

I

inga forem5l som hindrar luftstrommenhar fastnati slangen

I

dammbehillarensitter ordentligt pi plats och att tdtningskonenspackningsyta iir ren

r

dammbeh5llareninte ar full

I

mikrofiltret inte ir igensatt

I

rorsystemet inte liicker. Om sugeffektenlterkommer efter borttagandeav
kontrolleraatt utblasningsroreteller utbl8sningsgall
ret inte
utblSsningsroret,
iir igensatt

I

sugdosornahar monterats pi rdtt sdtt och att de inte har nlgra liickor (se iiven
ngar for Allaway centraldammsugare).
installationsanvisni

7.3 Om slangen skadas
och forena dessamed en skarvKapabort den skadadedelen av slangen/slangarna
muff (tillbehor no 809 l5). Om slangenskadatsvid handtageteller slangmuffen,
skruva di av handtageller muff och skiir av den skadadedelen med ett rakt snitt
si att inga utstiende delar blir kvar. Skruvasedan pi handtageller muff igen.
(Delarna dr viinstergiingadepi slangen).
I

I BA DL och E1600 Std. on/off -modellernasslangarhar en svagstromsledning
monteratsi sambandmed tillverkningen.Om slangenfir ett brott
kan.deninte
lagasutan m8ste bytas ut inklusive handtaget. Endast brytaren
i handtaget kan
bytas separat.
7.4 Om det blir stopp i dammriir eller utblisningsriir
r
I

Tom dammbeh8llarenoch rengor (eller byt) filter
Lokaliserablockeringent.ex. genom att rdtaen pappersbitsugas
in i dosan.
om sammapappersbititerfinns i dammbehittarenii iir vagei
meilandessa
oppen. Sedanblockeringenhar lokaliseratsbor man ta borl centralenheten
och kontrolleraatt det.inte iir stopp i ansrutningssrangarna.
Kopprasedanaggregatetdirekt till sugdosani den gren ddr blockageifinns(om'det
ar stoip
i stamroret
r Kopplatill nirmaste sugdosa).starta maskinengenom
att kortslutadirekt pi
enheten (se s. 7). Stdngoch oppna sugrcir"tmud handenpi centrarenhetens
rafta plats, si att det brir undertryck i r6ret. om brockageiinte
srapperinom
l0-15 sekunderbor man kopprabort enheten frin suidosan,
si att turbinen fir luft och inte overhettas.Upprepa forsoket eftei ca en
minut.
r om^blockagetinte lossnaroch man vet'var det sitter,
bor man forsdkakom_
ma 5t roret utifrfln, utan alltfor stora demonteringar.I si fall kan
stoppet noravlligsnas
genom att oppna en rorkoppling.
_ lalt
r Fii-rsiik aldrig iippna ett brockage med hierl
av iivertryck, t.ex. tryckluft!
I Det kan iven gi att 6ppna brockagetmed en instailationswire
for error. Tryck
forsiktigtwiren genom rorsystemetsi att inga kopplingargir
upp.
_
I om ovan niimnda Stgarder inte hjdrper,tag kontakt
."d "iktolir"ruo
Allaway-service.
8 TATHETSKoNTRoLL

F6R R6RSYSTEMET

starta centralenhetenmed kortslutningstrid niir alla sugdosor
dr stdngda.om det
efter ca. l0 sekundersdrift fortfarande kommer luft ur-utblisningsroiet
finns det
ett liickagei rorsystemet. Liickaget miste rokariserasoch ragas.-Kor
inte onriiggningenmed ollo dosorstiingdoi mer cin20 sekunder!Om instJlationen
dr helt tiit
fir turbinen ingen luft och kan skadasav overhettning.

9 APPARATDATA F6R SERVICE
Innanman tar kontaktmed auktoriserad
Alla_
way-service
bor centralenhetens
typ och serie_
nummerfrin typskylten
(utanpicentralenheten,
pi sidanav turbinholjet)
noteraspi intilliggande
figur for att kunnameddelasserviceverkstlden.
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IO TILLBEHOR
| 0. I Allaway-fiiravskiljare
EE-r0 | Nokipois; iir avsedd for sugningav kallnad aska och finfordelat torrt
damm. Nokipois passarocksl for sugningav cement- och slipdamm,men ei for
sugningav vassaeller blota iimnen.
EE-22 l: dr avseddfor sugningav vatten, sand, glasskiirvoroch annat grovt material.
EE-55 l; lir avseddfor st6rre miingder torrt material som byggnadsdamm,spin,
mjol osv.
Med hliilp av foravskiljarenkan man forhindra onodig forslitningoch skador pi
rorsystem och centralenhet.Storre vattenmingder fir aldrig sugasupp utan att
en l2impligavskiljareiir monterad. lfall systemetblir blott eller om det kommer
in klibbigavlitskor i detta, sAfastnardamm i roren och det blir stopp i systemet.
10.2 Monteringssats fiir dammpise
BA-modellenscentralenhetersom tillverkats efter ir 200 | iir forsedda med moifor dammpise,art.nr 81042finns
lighetenatt anvdndadammpise.Monteringssats
hos viilforsedda iterforsiil jare.
10.3 Skydd fiir centralenhetens filter
Filterskydd,art.nr 80692 finns hos viilforseddaSterforsiliare.

AV EU:sKRAVPA ELAPPARATER
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Centraldammsusarna:
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rektiven
(EMC
89/3
3
6/EEC,
kompatibi
litetsdi
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lmportiir i Sverige:
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CDSCentraldammsugare
4,
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Tel.(08)59410600, Fax(08)s94l 0601
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www.allaway.nu
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