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





Tack for att Du valde en Allaway centraldammsugare!

Vi har stdllt samman denna bruks- och serviceanvisning for att Du skall kunna
anvdnda din dammsugaranldggning pi bdsta mojliga siitt.

Anvisningarna iir avsedda f6r modellerna: BA 300 ..., BA 400 ..., BA 500 ...,
E r600 . . .  .

Maskinskyl t  (Type):  V-  1700-. . - . . ,  V-  1900-. . - . . ,  V-2000-. . - . .

Forsdkra Dig om en problemfri uppstart av systemet och att garantin gii l ler, gen-
om att noga ldsa igenom dessa anvisningar och folja dessa innan systemet tas i
bruk.

I ALLMANNA ANVISNINGAR

I Denna centraldammsugare dr endast avsedd for bruk i hem av en anvinda-
re. Systemet ir bara avsett for sugning av vanligt hushSllsdamm och skriip.

r Fall dammsugaren skall anviindas for sugning av annat in vanligt hushSllsdamm,
miste allt id en l2implig Allaway foravskil jare anvdndas (se sid. l0).

I Kontrollera ftre ftrsto stort ott centrolenhetens dommbehEllore iir tom och att
filtret dr rent och rdtt monterot (se sid. 5).

2 INSTALLATION

2. I Montering av centralenhet

Detaljerade monteringsanvisningar finns i den separata broschyren: Montering-
sonvisningor ftr AIIawoy centraldommsugorsystem, som alltid levereras i rorpake-
tet samt kan ocksi besti i l las separat (art. nr 13553).

Vid installotionen skoll mon loljo de ftreskrifter som giiller ongEende e/ektrisko insto/-
lotioner, ftr brondsiikerhet samt gcillonde byggnadsftreskrifter.

Det utrymme som centralenheten skall installeras in skall vara dammfritt och
ti l lr i ickligt stort, si att motorn kan fi kylluft.

Temperaturen iu t rymmet miste h i l las mel lan +5'C och +35"C ocksi  ndr
motorn 2ir iging. Den vdrme som centralenhetens motor utvecklar frigors i det-
ta utrymme, och ddrfor skall man se ti l l  att luften obehindrat kan cirkulera kring
enheten. Anli iggningen fir inte tdckas 6ver t.ex. med texti l ier och luftvdxlingen
mlste vara god i utrymmet.



Centralenheten fir ei monteras i skip eller annat tringt utrymme, el heller i ett

fuktigt (kapslingsklass lPX2, skyddsklass l) eller ouppviirmt utrymme. Pi grund

av den hoga liudnivln bor den inte installeras i sidana bostadsutrymmen dir

bullret kan stora. Liimpliga utrymmen ir t.ex. forrid och tekniska utrymmen.

Det iir Brbjudet ott forvoro eller hontera ldttontcindligo eller friitonde dmnen i det

utrymme dcir centrolenheten iir plocerad.

Utbl8sningen frln centralenheten skall allt id ledas ut.Bdsta platsen for l iuddim-

paren iir si ndra ut-bllsningsr6rets dnde som m6iligt. Liuddiimpare fir ei

monteras pi sugsidan.

Centralenheten kopplas till ett 230V vigguttag som iir sikrat med minst l0A trog

siikring eller | 6A automatsdkring.

2.2 Installation av sugdosor

Detaljerade instollotionsonvisningor ftr sugdosor och riSrkomponenter ftnns i broschy-

ren: I nstollotionsonvisningar ftr Allowoy centroldomrnsugorsystem.

I sugdosans oppning finns ett patenterat galler som forhindrar stora foremil frin

att komma in i systemet och bakom sugdosan finns en skarp vinkel som forhindrar

l8nga och smala foremil att komma in.

Vid anviindning av systemet fir endast en dosa vara oppen. Alla ovriga dosor skall

vara stangda for att beh8lla ett hogt luftflode. Liigre luftflode ger slimre transPort-

formiga och okar risken fdr stopp i rorsystemet. Se ocksi till att fiiider och tdt-

ning i sugdosans lock dr hela (se tdthetskontroll sid' 9).

3 HUR STARTAS OCH STOPPAS CENTRALENHETEN?

3.1 Start i sugdosa

Vid start i sugdosan (fig. | ) startar centralen-

heten ndr sugdosans lock oppnas helt (over

det tydliga "kniippet") och locket l5ses i
oppet liige. Dammsugaren stannar niir locket
f?il ls ti | | baka over " kndpp" - liiget. (Observera,

att vid anvdndning av skriipsugaren och van-

lig sugslang miste start i sugdosa anvindas).
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3.2 Start pi handtaget

BA DL och E l5O0 Std. on/off _modellerna dr
forsedda med sugslang som har svagstro;;_
ledare och handtagsbrytare. Dema,i.i;f igg.rr.
att damm-sugaren kan startas och stoppas
med brytaren pi handtaget, orn "nrtr,ni,iJ"r_
na.iir gjorda som i fig. 2. 6ppna dosans lick
och tryck in slangmuffen, (ny muff f."n uur.
trog) se att muffens kontaktytor (BA DL;;;
E 1600 Std. on/off _modeilerna iig. lf "er
mitt for sugdosans kontaktstift. f,i-r sta.t "u
dammsugaren tryck pi brytaren i f,anataget.

3.3 Dubbetstart

Om sugdosans mikrobrytare iir kopplad (fig.
4;dubbelstart) parailellt med handtag"" iri_
tare, startar maskinen nir locket <ippnas trett
si att^kniippljudet hors. Styrning "i" ,rgl;_
:1" q1. fore handtagsstyrningen. BA DL och
E 1600 Std. on/off -modelterias ,,yrning frin
handtaget fungerar ndr muffen ar ratt fopf_
lad i sugdosan och locket inte iir helt cippnat
til l l5sningstiiget (fig. 3).

4 SERVTCE

Fig. 3

4. I Stidurrustning

Stiidutrustningen srits s3 smSningom ut och meste fcrrnyas. Livsrdngden brir dockavsevirt bdttre om den rengors efter varje anvdndning och fcirvaras pi riitt siitt.
Efter dammsugning bor tereskopror och munstycke tas ross frin handtaget ochforvaras separat med borsten indragna. Undvik att fcirvara utrustningen i direktsolljus eftersom ringvarig UV-strirning gor piasten skor, speciert i srangen, ochdiirmed forkortar rivsringden. srangen-siat ?o-"ru. i sranghirare.

stadutrustningen som siir jes separat innehii ler siirskirda bruks_ och serviceanvis_ningar.



4.2 Tiimning av dammbehillare

Dammbeh8l laren rymmer ca 20 l i ter .
Hur ofta den behover tommas beror pi
anvdndningen. Ett normalvdrde vid hus-
h5llsbruk l igger runt 3 minader. Tomning
b6r ske innan behil laren fyllts t i l l  t i i tning-
skonens nedre del. Di undviker man att
dammet faller over behil larens kanter
vid tomning.

Oppna dammbehillarens spdnnen ( l) Ge
fig. 5). Dammbehillaren (5) hiinger nu i
centralenheten. Lyft beh8llaren i spiinne-
na, f lyft ur konen (a)] och tom damm-
behil laren. Innan behSllaren iterplace-
ras, kontrollera att konens tdtningsyta dr
ren. En smutsig kon fir forsdmrad tdthet
och ddrmed forsiimrad sugformiga.

Beh8llaren bor wittas med milt tvittme-
del en glng per ir. Notero ncir skcitsel ut-

ftrs i liston pd sid. I I, sd iir det lcittore ott

ftljo upp underhdllet.

4.3 Filterservice, (f ig. 5)
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Dammsugaren har ett mikrofi lter (2) som skyddar turbinen frin damm. Detta
f i l t e r ska l l  va rahe l t , r en tochp i r? i t t p l ace ra t .Nya f i l t e r (a r t . no  108  13 ) f i nnshos
vdlsorterade Sterforsdljare och auktoriserade Allaway-serviceverkstdder.

Tag ur nitsladdens (6) stickpropp ur vdgguttaget. Lossa och tom dammbehilla-
ren (5). Ta bort filterskyddet f6rsiktigt (ifall det finns ett sidant), lossa fdstmut-
tern (3) under fi l tret och plocka ur f i l ter. Reng6r fi l tret forsiktigt med borstning,
eller byt ut det om sugeffekten har minskat eller f i l tret i ir skadat. Det f ir inte
komma smuts pi filtrets insida. OBSI Filtret f1r ej tvottos eller rengoros med tryckluft
eller med piskning.

Avl2igsna ev. lost damm ur filterkammaren och montera flter filtret och fdstmut-
tern (3). Skruva et fastmuttern ordentligt for hand, sdtt pi ett nytt filterskydd
(art.nr 80692), rengor konens (4) t i i tningsytor och sdtt dammbehillaren pi plats.
Koppla ndtsladden ti l l  vi igguttaget.

6
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5 SI(YDDSANORDNINGAR

Motorn och andra elkomponenter ir samlade i turbinhii l iet (f ig. 5; 9).

Skyddshotten eller turbinholjetfd,r mon inte 6ppna sitilv. Anliiggningens tur-
binhti l je f ir endast i ippnas av behiirig installati ir som har niidviindiga
kunskaper om anliiggningen (auktoriserade Allaway-serviceforetag).

Centralenheten iir forsedd med iiverstriimsskydd, vilket stoppar anliiggningen
vid overbelastning och vid skador. Overstromsskyddet dr ei itergflende, utan

krdver ingrepp av behorig installator. I anslutning ti l l  utbytet av overstromsskyd-

det skall ocksi utredas varfor skyddet utlostes och avhji lpa orsakerna ti l l  detta
samt ovriga eventuella skador.

Turbinens i iverhettningsskydd iir placerat inuti anli iggningen och stopPar
motorn om turbinen blir for varm. Vinta ti l l  dess turbinen har kallnat och viir-

mesdkringen har itergitt (ca. l0- | 5 min.) Ta reda pl varfor overhettningsskyd-
det har utlosts och avhji i lp felet (t.ex. dammbeh5llaren dr full, f i l tret igensatt,
stopp i dammroren, i sugdosorna, i utblSsningsr6ret, i sti idutrustningen eller i
utblisningsrorets galler). Ifoll orsoken till overhettningen inte ovhi<ilps och onliigg-
ningen kors igdng igen, kon det uppstd skodor pE opporoturen.

6 NATSLADDEN

Om dammsugarens niitsladd har skadats skall den ersdttas med Allaway special-
kabel, som erh8lls hos auktoriserad Allaway-service.

7 PRAKTISKA TIPS

7. I Om centralenheten inte startar

I Kontrollera att det kommer 230 V sp?inning till viigg-
uttaget.

I Kontrollera svagstr6msledningarnas (fig. 5; 7) anslut-
n ing t i l l  centra lenheten.

I Kontrollera om dammsugaren startar frin nigon annan sugdosa.

I Kontrollera om dammsugaren startar nir dammsugarens startkrets i svag-
stromskontakten (fig. 5; 7) kortsluts med en metalltrid (fig. 6).

rEll
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I For BA DL och E 1600 Std. on/off -modellerna: kontrollera att slangens svag-
stromskrets i ir hel; om dammsugaren startar genom att kontaktstiften i sugdo-
san kortsluts med t.ex. en metalltrSd, men inte frin slanghandtaget, dr slangen
eller brytaren pi handtaget trasig.

I Om anldggningen startar frin svagstromskontakten (fig. 5; 7), men ej frin
sugdosorna, bor kontrolleras att svagstromsledningarna iir kopplade ti l l  damm-
sugaren och ti l l  sugdosornas anslutningar, och att det inte finns avbrott i lednin-

8arna.

I Overhettningsskyddet inuti anli iggningen har stoppat motorn nir tubinen
har blivit for varm. Viinta ti l ls turbinen har svalnat t i l lr i ickligt (ca. l5 min.) och
kontrollera att f i l tret inte dr igensatt, att dammbeh8llaren inte dr full, att det inte
ar stopp i sugdosorna, i dammroren eller i sti idutrustningen.

I Overstromsskyddet har utlosts. I sidana fall knipper det i startreldt i mo-
dellerna E 1600, BA 300 och BA 400 niir man forsoker starta centralenheten,
men motorn gir inte iging. Ta kontakt med auktoriserad Allaway-service.

7.2 Om sugeffekten fiirsimrats, kontrollera att:

I de andra sugdosorna iir stdngda

I inga foremil hindrar luftstrommen i sugdosorna och att slangen iir hel

I inga forem5l som hindrar luftstrommen har fastnat i slangen

I dammbehillaren sitter ordentligt pi plats och att tdtningskonens packnings-

yta iir ren

r dammbeh5llaren inte ar full

I mikrofi ltret inte ir igensatt

I rorsystemet inte liicker. Om sugeffekten lterkommer efter borttagande av

utblSsningsroret, kontrollera att utblasni ngsroret el ler utbl8sni ngsgall ret inte

iir igensatt

I sugdosorna har monterats pi rdtt sdtt och att de inte har nlgra liickor (se iiven

installationsanvisni ngar for Allaway centraldammsugare).

7.3 Om slangen skadas

Kapa bort den skadade delen av slangen/slangarna och forena dessa med en skarv-
muff (t i l lbehor no 809 l5). Om slangen skadats vid handtaget eller slangmuffen,
skruva di av handtag eller muff och skiir av den skadade delen med ett rakt snitt
si att inga utstiende delar blir kvar. Skruva sedan pi handtag eller muff igen.
(Delarna dr viinstergiingade pi slangen).
I



I BA DL och E1600 Std. on/off -modellernas slangar
monterats i samband med ti l lverkningen. Om slangen
lagas utan m8ste bytas ut inklusive handtaget. Endast
bytas separat.

har en svagstromsledning
fir ett brott kan.den inte
brytaren i handtaget kan

7.4 Om det blir stopp i dammriir eller utblisningsriir

r Tom dammbeh8llaren och rengor (eller byt) f i l ter
I Lokalisera blockeringen t.ex. genom att rdta en pappersbit sugas in i dosan.

om samma pappersbit iterfinns i dammbehittaren i i i ir vagei meilan dessa
oppen. Sedan blockeringen har lokaliserats bor man ta borl centralenheten
och kontrollera att det.inte i ir stopp i ansrutningssrangarna. Koppra sedan ag-
gregatet direkt t i l l  sugdosan i den gren ddr blockageifinns (om'det ar stoip
i stamroret

r Koppla ti l l  nirmaste sugdosa). starta maskinen genom att kortsluta direkt pi
enheten (se s. 7). Stdng och oppna sugrcir"t mud handen pi centrarenhetens
rafta plats, si att det brir undertryck i r6ret. om brockagei inte srapper inom
l0-15 sekunder bor man koppra bort enheten frin suidosan, si att turbi-
nen fir luft och inte overhettas. Upprepa forsoket eftei ca en minut.

r om^blockaget inte lossnar och man vet'var det sitter, bor man forsdka kom_
ma 5t roret utifrfln, utan alltfor stora demonteringar. I si fall kan stoppet nor-

_ lalt avll igsnas genom att oppna en rorkoppling.
r Fii-rsiik aldrig iippna ett brockage med hierl av iivertryck, t.ex. tryck-

luft!
I Det kan iven gi att 6ppna brockaget med en instailationswire for error. Tryck
_ 

forsiktigt wiren genom rorsystemet si att inga kopplingar gir upp.
I om ovan niimnda Stgarder inte hjdrper, tag kontakt ."d "iktolir"ruo

Allaway-service.

8 TATHETSKoNTRoLL F6R R6RSYSTEMET

starta centralenheten med kortslutningstrid niir alla sugdosor dr stdngda. om det
efter ca. l0 sekunders drift fortfarande kommer luft ur-utblisningsroiet finns det
ett liickage i rorsystemet. Liickaget miste rokariseras och ragas.-Kor inte onriigg-
ningen med ollo dosor stiingdo i mer cin 20 sekunder! Om instJlationen dr helt tiit
f ir turbinen ingen luft och kan skadas av overhettning.

9 APPARATDATA F6R SERVICE

Innan man tar kontakt med auktoriserad Alla_
way-service bor centralenhetens typ och serie_
nummer frin typskylten (utanpi centralenheten,
pi sidan av turbinholjet) noteras pi intil l iggande
figur for att kunna meddelas serviceverkstlden.

WPE:

Do@(')ttrtPx4

N:o C €
Allaway Oy Fintand
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IO TILLBEHOR

| 0. I Allaway-fiiravskiljare

EE-r0 | Nokipois; iir avsedd for sugning av kallnad aska och finfordelat torrt
damm. Nokipois passar ocksl for sugning av cement- och slipdamm, men ei for
sugning av vassa eller blota i imnen.

EE-22 l: dr avsedd for sugning av vatten, sand, glasskiirvor och annat grovt ma-
terial.

EE-55 l; lir avsedd for st6rre miingder torrt material som byggnadsdamm, spin,
mjol osv.

Med hli i lp av foravskil jaren kan man forhindra onodig forslitning och skador pi

rorsystem och centralenhet. Storre vattenmingder fir aldrig sugas upp utan att
en l2implig avskil jare i ir monterad. lfall systemet blir blott eller om det kommer
in klibbiga vlitskor i detta, sA fastnar damm i roren och det blir stopp i systemet.

10.2 Monteringssats fi ir dammpise

BA-modellens centralenheter som tillverkats efter ir 200 | iir forsedda med moi-
l igheten att anvdnda dammpise. Monteringssats for dammpise, art.nr 81042 finns
hos viilforsedda iterforsiil jare.

10.3 Skydd fiir centralenhetens filter

Filterskydd, art.nr 80692 finns hos vii l forsedda Sterforsil iare.

r6nSATnAN OM UPPFYLLANDE AV EU:s KRAV PA ELAPPARATER

Allaway Oy, Kangasvuorentie 32, FIN-40340 Jyvaskyla, Finland, forsiikrar att

Centra ldammsusarna:  Tvoe:V-1700-. . - . . .V-1900-. . - . . .V-2000-. . - . .

har t i l lverkats enligt for dessa gii l lande harmoniserade standarder och uppfyller
de viisentl iga kraven i l5gspiinningsdirektiven (731231EEC,93/68/EEC) och i de
elektriska kompatibi l i tetsdi rektiven (EMC 89/3 3 6/EEC, 93/68/EEC).

t 0

Riitt tiil iindringor filrbehdlles
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lmportiir i Sverige:

CDS Centraldammsugare AB
Stationsviigen 4,
18450 Akersberga

SVERIGE
Tel.  (08) 5941 0600 ,  Fax (08) s94l 0601

e-mail: info@allaway.nu
www.allaway.nu
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