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Samtlinga delar av stddutrustningen ifig. 1 ingdr ei som standard i varie
leverans.

STADUTRUSTNING

A) Slangmuff
B) Sugslang
C) Handtag
D) SlanghAllare
E) Forbiluftsventil
F) Smalt munstycke

Textilmunstycke
Handtagsbrutare
Munstycksborste for springor
Teleskopror
GolvJmattmunstycke
Dubbel munstvcke f0r mObler

G)
H)
r)
J )
K)
L)



2

Bruks- och serviceanvisningar f6r Allaway
centraldammsugare

MODELLERNA: CV 1750, CAl750, CV {950, CXA 1250, CXA 1950

r{askinskylt (Type): C-1750-AA-00, C-12S0-AB-01, C-1950-AA-00,
c-1 750-CA-01. C-1 950-CA-01

Observera!

Denna centraldammsugare dr endast avsedd for anvdndning i hem och av en
brukare. systemet dr bara avsett for sugning av vanligt hushAllsdamm och
skrdo.

lfall dammsugaren skall anvdndas for sugning av annat dn vanligt
hushAllsdamm, m€rste alltid en lrimplig Allaway foravskiljare anvindas.

Kontrollera fdre flrsta start att centralenhetens dammbehAllare dr tom och att
filtret iir rent och rdtt monteraf (se srd 8 och 9).

FORAVSKILJARE

r 
-E-10 

/ Nokipois; ar avsedd for sugning av kallnad aska och finfordelat torrt'uamm. Nokipois passar ocks6 for sugning av cement- och slipdamm, men EJ
for sugning av vassa eller blota dmnen.

EE-22 /; dr avsedd for sugning av vatten, sand, glasskdrvor ochh annat grovt

1i raterial.

EE-65 /; dr avsedd for storre mdngder torrt material som byggnadsdamm,
spin, mjol osv.

Med hjalp av foravskiljaren kan man forhindra onodig forslitning och skador p6
rdrsystem och centralenhet. storre vattenmdngder f6r a/drlg sugas upp utan
att en ldmplig avskiljare dr monterad. lfall systemet blir blott eller om det
kommer in kladdiga vdtskor i detta, sa fastnar damm i rOren och det kan bli
stopp isystemet.

F6r att systemet skall fungera riktigt och garantin skall gilla, miste
anvisningarna f6r installation, anviindning och service f6ljas.
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INSTALLATION

Montering av centralenhet

Detaljerade monteringsanvisningar finns i den separata broschyren
Montlringsanvisningar tdr Attaway centraldammsugarsystem, vilka alltid

levereras tillsammans med r$rpaketen PPK och PPC samt kan bestdllas
separat prod. nr 13347F1N (133485).

vid instattationen skall man f6lia de flreskrifter som gdller angaende
etektriska instatlationer, f6r brandsdkerhet samt gdllande
byggnadsf6reskrifter.

Temperaturen i installationsutrymmet fAr ej sjunka under +5'C eller stiga 
/

6ver +35'C ens ndr anldggningen dr igAng. Den vdrme som centralenhetens

motor utvecklar frigdrs i detta utrymme, och ddrfdr skall man se till att luften

obehindrat kan cirkulera kring enheten. Anliiggningen f6r inte tdckas over

t.ex. med textilier och luftvdxlingen mAste vara god i utrymmet'

Observera speciellt vid installation i skip att storleken och placeringen

av 6ppningarna for luftvdxling skallvara utf6rda i enlighet med
instaltationsanvisningarna.

Centralenheterna i C-serien fir utOver s.k. sekunddrutrymmen dven placeras

i bostadsutrymmen, t.ex. i grovkok, hobbyrum eller i stddskap. De kan aven
placeras irurtiga och vata utrymmen, t.ex. itvdttrum, tack vare den hoga
kapslingsklassen (stdnkskyddad lPX4).

CV och CA = dubbelisolerad, skyddsklass ll,
CXA = skyddsjordad, skYddsklass l.

Det dr flrbjudet att f,ruara elter hantera tiittantiindliga eller frdtande 6mnen i

det utrymme ddr centralenheten 6r placerad'

c
Utblarsningen fran centralenheten skall alltid ledas ut. centralenheterna i c-

serien behOver iallmdnhet inte ljudddmpare, men ifalldet skall monteras en

ljudddimpare (tillbeh6r art. nr 80965) pA utblisningen skall den sdttas si ndra

Snden av r6ret som mojligt. Liuddiimpare far ei monteras pa st"tgsldan.

Centralenheten kopplas till 230V vZigguttag som iir sdkrat med minst 10A

trog sakring eller 16A automatsdkring.
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ANVANDNING

D etalj e rad e i n stal I ati o n sa n v i sn i n g a r fi5 r s u g doso r o c h ri5 rko m po n e nte r
finns i broschyren : lnstallationsanvisningar fi5r Allaway
c e ntra I d am m s u g a rsyste m.

,"' sugdosans Oppning finns patenterade gripare som forhindrar stora forem6l fr6n
'.rtt komma in i systemet och bakom sugdosan finns en skarp vinkel som
forhindrar linga och smala foremAl att komma in.

Vid anvdndning av systemet fir endast en dosa vara oppen. Alla ovriga dosor
, -kall vara stdngda for att behAlla ett h6gt luffiOde. Liigre luftfldde ger siimre'transporfform6ga och 6kar risken for stopp i r6rsystemet. Se ocksA till att f,iider
och tdtning i sugdosans lock dr hela (se
tdthetskontroll sid. 1 3).

START ISUGDOSA (f ig 2)

Vid start i sugdosan (fig 2) startar centralenheten
ndr sugdosans lock oppnas helt (6ver det tydliga
"kndppet") och locket lAses ioppet leige.
Dammsugaren stannar nar locket fdlls til lbaka over
"knaipp"-liiget. (Observera, att vid anvdndning av
skrdpsugaren och vanlig sugslang miste start i
sugdosa anvdndas).

START PA HANDTAGET (fig.3)

. (';V Oetuxe modellerna dr forsedda med sugslang
som har svagstrOmsledare och handtagsbrytare.
Detta mojliggOr att dammsugaren kan startas och
stoppas med brytaren pA handtaget, om
anslutninqarna dr giorda som i fig. 3.

. (
Oppna dosans lock och tryck in slangmuffen, (ny
muff kan vara trog) sA att muffens kontaktytor
(Deluxe-modellerna fig. 4) stAr mitt for sugdosans
kontaktstift. FOr start av dammsugaren tryck pA
brytaren i handtaget (se fig. 1; H).

l - \
[l'g_3

F i g . 4



DUBBELSTART

Om sugdosans mikrobrytarc er kopplad (fig.
5; dubbelstart) parallellt med handtagets
brytare, startar maskinen ndr locket 0ppnas
helt sA at kniipp-liudef hOrs. Styrning via
sugdosan gAr fOre handtagsstyrningen.
Deluxe-modellernas styrning frAn handtaget
fungerar ndr muffen dr rdtt kopplad i
sugdosan och locket inte dr helt oppnat till
lAsningsldget (fig. a).

Start och stoPP av modellerna CXA

Modellerna CXA startas och stoppas med
radiosiindaren i handtaget (fig. 6).
Centralenheten startas genom att under ca
en sekund trycka pi knappen (A), varvid
den roda lampan (C) lyser under tiden man
trycker. Centralenheten stannar niir
knappen Atertrycks ned under ca en
sekund. Minst ca fem sekunder mAste fi
forflyta mellan stad och stoPP.

sdndarens fastsdttningsflcka (D) mAste vara fdst vid handtaget eller

forliingnings-roret s6, att metalloglan i botten av siindaren ligger mot

metaiytai, vilken fungerar som antenn for siindaren. Centralenheterna CA

och CXA kan dven startas fr6n mandverpanelen pA centralenheten (se fig. 8)

och stoppas genom att stanga sugdosan, varvid centralenhetens

strOmningsvakt stoppar motorn efter ca 20 sekunder.

Antennen til l CXA (fig 7) )

Tryck in antennens stickpropp i kontakten pA centralenhetens ovre del, sA att

sprOtet drr riktat upp6t. Vid behov (sid. 11) kan den alternativa tridantennen,

art nr 10548 anvdndas. Installera denna enligt anvisningarna i

antennfOrpackningen.

Fig.6
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Manciverpanelens funktioner f6r modellerna CXA (fi9. 8)

1. Manuel l  start

Centralenheten kan startas manuellt genom att trycka pA tryckknapp 1 pA
anldggningens manoverpanel. Centralenheten kan dock inte stoppas frin
man6verpanelen. Anldggningen stoppas pi nAgot av foljande sdtt:

o Stdng sugdosan (centralenheten stannar inom ca 20 sekunder).
o Tryck tvi gAnger p6 knapp A p6 seindarenheten, se fig. 1 (med

ca. 5 sekunders paus mellan tryckningarna).
. Drag ur stickproppen ur vdgguttaget.

2. Varningslampa for 6verhettning i turbinens utgingsluft

Den rOda lampan 2 tdnds och centralenheten stannar om temperaturen i
.urbinens utgAngsluft stiger for mycket, t.ex. pga. igensatt fi lter eller sugror.
Avldgsna orsaken til l denna driftsstorning. Aterstdll ddrefter overhettnings-
skyddet genom att trycka pA tryckknappen (1) fOr manuell start, tidigast
ca. 10 minuter efter det att motorn stannat. Efter denna Aterstii l lninq kan
centralenheten Ster startas pi normalt siitt.

3. Varningslampa for Overhettning i motorns kylluft

Den r6da lampan 3 tdnds och centralenheten stannar om motorn inte fAr
til lrackligt med kylluft eller om kylluftens temperatur air for hog beroende
pi n6gon driftsstorning . Ta reda pd orsaken till denna stdrning och tttgiirda
denna. Detta overhettningsskydd iterstdlls pA samma sdtt som i punkt 2.

Fig. 7

2  3 1 5

Fig. 8
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4. Kontrollampa for manuell start

Den gr6na kontrollampan 4 for manuell start tdnds ndr centralenheten har
startats med den manuella startknappen 1 pA kontrollpanelen'

5. Kontrollampa for radiostart

Den grona kontrollampan 5 t6nds ndr centralenehten har startats med
radiosdndaren.

6. CXA -modulkontakt

FrAn denna sexpoliga kontakt (stift 1 = jord och stift 4=signal) erh|lls ldgesd
fr6n centralenheten t.ex. for automatisk samdrift av ventilation och damm-
sugning. Ldgesdata sdnds som spdnningsnivAer: 0V = stoppldge, +5V =

sugldge, +10V = varningsldge. Max. belastning SmA-

SERVICE

Stddutrustning, ( f ig.  1,  s id.  1)

Den slang som kopplas t i l lsugdosan dr 8, 9 el ler 10 meter lSng och har

32 mm innerdiameter.

FOrbiluftsventilen i handtaget mojliggor reglering av sugeffekten'

I Deluxe-modellernas handtag finns en str1mbrytare som bdr behandlas 1
fdrsiktigt. GarantiAtaganden gdller ej om konstruktionen har Oppnats, skadats/

genom ovarsam behandling eller blivit blot.

For att munstycket skall fungera bra, skall borsten hAllas rena fr6n damm.

Var ocksA fOriiktig sA att redskapen inte skadar kdnsliga ytor s6som 1,

parketter och golvliste r. 
'

Stddutrustningen slits sA sminingom ut och miste fornyas. Livsldngden blir

dock avsevdrt bdttre om den rengOrs efter varje anvdndning och forvaras pi

ratt satt. Efter dammsugning bor teleskopror och munstycke tas loss frin

handtaget och forvaras separat med borsten indragna. Undvik att forvara

utrustningen i direkt solljus eftersom lAngvarig UV-strilning g0r plasten skOr,

speciellt islangen, och dZirmed forkortar livsldngden. Slangen skallforvaras i

s langhAl lare enl igt  f ig.  1.
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T<imning av dammbehillaren, fig. 9 och 10

DammbehAllaren rymmer ca 13 liter, modellerna CA och CXA har en dammpAse
(3) pi 10 liter . Hur ofta den behover tommas beror pA anvdindningen. Ett
normalviirde i hembruk skulle kunna vara ca. 3 mAnaders tOmningsintervall.
Tomning bdr ske i god tid, si att man undviker att dammet rinner over
t^-hAllarens kanter vid tOmningen. DammpAsen i modellerna CA och C)(A skall
Lr.as innan pAsen har hunnit  bl i  fu l l  (se ng 9)

Oppna dammbehAllarens fastsdttning (1). Dammbeh6llaren (2) hringer nu i
centralenheten. Ta tag i spdnnena och dra ut behAllaren och tom denna. I
' dellerna CA och C)G byts dammpAsen (3) ut. Satt ddrefter til lbaka behillaren
o-rr kontrollera att packningen (4) sitter pA plats och att den ar ren. DammpAsar
for modellerna CA och CXA finns hos vilforsedda 6terforsailiare samt hos
Allaway-serviceverkstdder, art. nr. 12532.

BehAllaren bOr tvdttas med milt tvdttmedel en gAng per Ar. Anteckna n(tr
tOmningar och service g1rs i kalendern pd sid. 14. Pa defta sdft underliittas
se rv i ce u p pfOlj n i n g e n.

. ,  l terservice, f ig. l1och 12

Centralenheten har ett mikrofilter (5) som skyddar turbinen frAn damm. Detta
filter skall vara helt och pA rdtt plats. Nya filter finns hos vdlsorterade
Aterforsdljare samt au ktoriserade serviceverkstdder, art. n r 1 08 1 3.

Tag ur ndtsladdens (6) stickpropp ur vdgguttaget. Lossa och tom
dammbehillaren (2). Oppna vingmuttern (7) under filtret och avldgsna forsiktigt
filtret (se fi1. 12). Rengor filtret laitt med borstning, eller byt ut det om filtret dr
skadat eller igensatt. Det f6r inte komma smuts p6 filtrets insida.
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I modellerna CA/CXA (ng. 1 1) finns dessutom en fiistplatta for filtret (8), en
hAlskiva (1 1), en lisbricka (9) och en fdstmutter (10). Observera den
inbordes ordningen vid monteringen av komponenterna (5), (8)' (1 1)' (9) och
( 1 0 ) i f i g u r e n 1 1 .

OBS! Filtret fAr ei tvdttas elter rengdras med tryckluft eller med
piskning.

Avldgsna ev. lost damm ur filterkammaren och montera filtret, (modell
CAJCM: filtrets faistplatta, hilskivan (11),llsbrickan (9) och CAJCM:s
fdstmutter (10)) pi plats. Skruva At fdstmuttern (7) ordentligt med fingrarna,
rengdr packningsytorna och sdtt dammbehAllaren pA plats. Koppla
natsladden (6) till vagguttaget.

i?'/\',--/ \..
-<' \ .

:.
g-/

Fig .12

SKYDDSANORDNINGAR

Motorn och andra elkomponenter ir koncentrerade til l den tivre

skyddshatten 12 (fig. 111. Denna skyddshattfdr man inte i5ppna sidlv.

Anldggningens skyddshatt far endast 6ppnas av behdrig installat6r

som har ntidvdndiga kunskaper om anldggningen (auktoriserade

Al laway-se rviceforetag ).

Observeral Centralenheten dr forsedd med olika skyddsanordningar, vilka

har til l uppgift att stoppa anliiggningen vid eventuella driftsstorningar och

forhindra att en ev. skada forvdrras. Om inte orsakerna till ett sddant stopp

Atgdrdas, och man fortsdtter att anvdnda anldggningen, kan denna skadas.

Skyddsanordningarna skall diirfor inte anvandas som indikatorer p6 att

exempelvis dammbehAllaren ar fylld eller p6 att fi ltret bOr servas.
Skyddsanordningarna fAr inte ersdtta att man foljer bruksanvisningen eller

installationsanvisningarna.

(1),

1 1 i
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Centralenheten dr forsedd med tiverstr6msskydd, vilket stoppar
anldggningen vid elektrisk Overbelastning och skada. Overstromsskyddet dr
ej Aterg6ende, utan kriiver ingrepp av behdrig installatOr. I anslutning til l
utbytet av Overstr6msskyddet skall ocks6 utredas varfOr skyddet utlostes och
avhjailpa orsakerna til l detta samt ovriga eventuella skador.

' 'rurbinens 6verhettningsskydd dr placerat inuti anl:iggningen och stoppar
\,rotorn om turbinen blir for varm. Vdnta til l dess turbinen har kallnat och
vdrmesdkringen har Aterg6tt (ca. 10-15 min.) Ta reda pi varfor
overhettningsskyddet har utlOsts och avhj:ilp felet (t.ex. igensatt filket, stopp i
slangar eller dammrOr). I modellerna CV och CA AtergAr

fverhettn i n gsskyddet a utomatiskt, i modellerna CXA iterstai I ls fu n ktionen
bnl igt  anvisningarna pA sid. 6,  punkt 2.

Elmotorns 6verhettningsskydd stoppar motorn om den kylluft som
strommar genom motorn blir for varm. vdnta til l dess motorn har kallnat och
vdrmesdkringen har drtergAtt (ca 10-15 min.). Ta reda pi varfor
Overhettningsskyddet har utlosts och avhjiilp felet (t.ex. fOrhindrad
luftcirkulation pga. att centralenheten air Overtdckt eller att det inte dr
til lrzicklig luftvdxling i det skAp ddr enheten dr monterad). I modellerna CV
och CA Stergir Overhettningsskyddet automatiskt, i modellerna CXA
Aterstdlls funktionen enligt anvisningarna pA sid. 6, punkt 3.

I modellerna CXA finns dessutom en inbyggd stromningsvakt. Denna
stoppar centralenheten inom ca. 20 sekunder, ifall turbinen inte fAr til lrackligt
med luft. Anldggningen dr dA i slutet til lstAnd (t.ex. alla sugdosor stdngda
eller stopp i roren). Avldgsna orsaken til l stOrningen och centralenheten kan
Ater startas.

I
Nitsladden

Om dammsugarens natsladd har skadats skall den ersattas med Allawav
specialkabel, som erh6lls hos auktoriserad Allawav-service.

,
PRAKTISKA TIPS

Om centralenheten inte startar - modellerna CV och CA

- kontrollera att det kommer strOm till v6ggkontakten.
- kontrollera svagstromskontaktens (13) anslutning icentralenhetens stativ.
- kontrollera om centralenheten startar frAn nAgon annan sugdosa.
- kontrollera om centralenheten startar om anldggningens startkrets i

svagstromskontakten (13) kortsluts med en metatltrAd (fig. 12, sid. 9).
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Siindaren behOver tvA litiumbatterier, typ CR 2032, 3V 220 mAh, som finns att
kOpa bl.a. hos auktoriserade Allaway-serviceverkstdder. Anvdnda batterier fir
inte sldngas hur som helst. De bdr inldmnas pA batteri- uppsamlingsstdlle.

Extra sdndare

' 
Om man vid ett senare tillfiille skaffar en ny sdndare, mAste den nya sdndaren
tdllas in pA samma kod som den gamla hade. Kontrollera koden pA den

. gamla sandaren eller pir etiketten RADIO CODE som finns utanpA
centralenheten. Inuti sdndaren finns itta kestiil l iga kodomkopplare, vilka stdlls
in i det ldge som RADIO CODE-etiketten visar. Ddrefter har sdndare och
mottagare samma kod och kan anvdndas til lsammans.

Om slangen skadas

Kapa bort den skadade delen av slangen/slangarna och forena dessa med en
skarvmuff (til lbeh6r no 80915). Om slangen skadats vid handtaget eller
slangmuffen, skruva d6 av handtag eller muff och skdr av den skadade delen
med ett rakt snitt s6 att inga utstAende delar blir kvar. Skruva sedan p6
handtag eller muff igen. (Delarna 6r viinstergdngade pA slangen).

Om det blir stopp i dammrdr eller utblisningsrtir

- TOm dammbehAllaren och rengor (byt) filtret

- Lokalisera blockaget, t.ex. med genom att sldppa bitar av hushAllspapper i
sugdosorna. Om samma bit hittas i dammbehAllaren si ar vagen mellan
dessa oppen. Sedan stoppet har lokaliserats bdr man ta bort centralenheten
frAn sin plats och kontrollera att det inte ir stopp i anslutningsslangarna.
Koppla sedan centralenhetens insug med slangen direkt til l sugdosan i den

, gren av r6rsystemet som det dr stopp i (om det dr stopp i stomr6ret - koppla
till ndrmaste sugdosa). Starta centralenheten (med fldrrkontrollen vid
modellerna CXA och for modellerna CV och CA med en metalltrid i

, svagstrOms-kontakten (13)fig 12, sid. 9) och gA til ldet staille dar
' centralenheten normalt dr placerad. Stting och dppna sugrOrets oppning

med handen si att det blir undertryck i rOret. Om blockaget inte slapper
inom 10-15 sekunder skallcentralenheten kopplas loss frAn sugdosan, sA
att turbinen f6r luft och inte dverhettas. Upprepa forsOket efter ungefdr en
minut.

- Om blockaget inte lossnar och man vet var det sitter, bOr man kontrollera
om det gAr att komma it rOret utifrAn, utan att alltfOr stora demonteringar. I
sA fall kan stoppet normalt avldgsnas genom att oppna en rOrkoppling.
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- F6rs6k aldrig iippna ett blockage med hjdlp av tivertryck, t.ex. tryckluft!
- Det kan aven gA att Oppna ett stopp med hj:ilp av en installationswire for

elr6r. Tryck tOrsiftigt wiren genom rorsystemet si att inga kopplingar gAr

upp.
- ttait ovan niimnda atgiirder inte hjiilper, ta kontakt med auktoriserad

Al laway-serviceverkstad.

Tdthetskontroll fiir rdrsystemet

Starta centralenheten med alla sugdosor stdngda. Anvdnd en metalltrAd (fig'

12, sid. 9) for att sluta startkrets pA centralenhetens svagstromskontakt (13)'

Om det efter ca 10 sekunders drift fortfarande kommer luft ur utblAsningsrOret
finns det ett ldckage i rorsystemet. Liickaget mAste lokaliseras och lagas. Ki
inte anligg-ningen med alla dosor stdngda i mer in 20 sekunder! om
installationen ar helt tiit fir turbinen ingen luft och kan skadas av overhettning.

ToNSAXRAH OM UPPFYLLANDE AV EU:S KRAV PA ELAPPARATER

Allaway oy, Kangasvuorentie 32' FIN-40340 Jyvdsky|d, Finland, forsakrar att

c-1750-AA-00. c-l750-AB-01
c-1950-AA-00

har tillverkats enligt f6r dessa gdllande harmoniserade standarder och uppfyller de viisentliga

kraven i ligsp3nningsdirektiven (72]?3,ErY ,93/68 Ew) och i de e|ektriska

kompatibilitetsdirektiven (EMC 89/336/ETY, 93/68/ETY)'

ToNSAXUN OM UPPFYLLANDE AV EU:S KRAV PA ELAPPARATER

Allaway oy, Kangasvuorentie 32, F1N40340 Jyvaskylii, Finland, forsikrar att

Centraldammsugare:
CXA

c-1 7s0-cA-01. c-1 950-cA-01

Centraldammsugare
CV och CA

dr tillverkad i enlighet med for denna giillande harmoniserade standarder och uppfyller

svagspiinningsdirektiven (72t23,Ef (,93/68/ETY), de elektriska kompatibilitetsdirektiven

(EM-C 89/336-/ETY, 93/ 6B/ETY) samt de vdsentliga kraven giillande radioanliggningar
(CEPT T/R 20-03: 1984/TFC/93M).

2 ,l-'-,,'ta €-!€IW?f
PL 3, FIN-40351 JYVaskYla

Puh. (014) 283 333, fax (014) 283764
E-mail: info@allawaY.fi

www.allawaY.fi

Rett ti il d n d ri n g ar fi5 rbeh AI les
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SERVICEKALENDER

Centralenhet _ Nr_ Tagen i bruk den

Dammbehil lare
tiimd

Filter
renoiort

Filter
utbvtt

Dammbehillare
tiimd

Filter
renoiort

Filter
utbvft

'es


