SENTRALSTØVSUGER
MONTERINGS,
BRUKS OG VEDLIKEHOLDS ANVISNING
Vennligst les dette nøye før du installerer og bruker sentralstøvsugeren
Ta vare på dette dokumentet.
VELKOMMEN
Vi gratulerer med ny sentralstøvsuger og takker deg for tilliten du viste oss ved å velge Cyclo Vac, Canadas største produsent av sentralstøvsugere.
Med over 40 års erfaring har vi de beste forutsetninger til å tilby et produkt som tilfredsstiller alle dine krav. Vårt nettverk av autoriserte forhandlere er
der for deg dersom du har spørsmål eller trenger hjelp.
LES DETTE NØYE
Din Cyclo Vac sentralstøvsuger er konstruert for ordinær husholdningsbruk og krever noe vedlikehold og visse begrensninger for å yte maksimalt i
mange år.
Systemet er konstruert for tørr støvsuging, og vi anbefaler ikke at systemet benyttes til å suge opp væske eller våte flater. Dersom dette skulle skje
ved et uhell, sørg for å tømme beholderen så fort som mulig og deretter suge ren luft fra det samme uttaket i 5 minutter for å tørke opp rørsystemet.
Vi anbefaler heller ikke å benytte systemet til å suge gips eller betongstøv. Dette kan redusere levetiden på motoren. Dersom dette gjøres ved et uhell
anbefaler vi at filterne byttes etterpå.
FEILSØKING
Dersom maskinen ikke starter, sjekk først sikringer, både på maskinen og i huset. Skift eller re-sett. Dersom disse fremdeles løser ut kontakt
autorisert forhandler.
Er sugeeffekten lav, sjekk om det kan være blokkeringer i rørsystemet, slange eller munnstykke. Sjekk også at filter og poser ikke er tette eller fulle.
GARANTI
For å få reparasjon på garanti, må det fremlegges datert kvittering på kjøp.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
• Det er viktig at rommet maskinen står i ikke er for trangt og er ventilert slik at temperaturen ikke overskrider ca.40 0 C.
• Må ikke benyttes utendørs eller på fuktige flater.
• Håndter ikke støpsler eller utstyr med våte hender.
• Bruk ikke maskinen dersom støpsel eller ledning er ødelagt.
• Trekk ut støpsel ved å ta tak i støpselet, ikke i ledningen.
• Trekk ut slangen ved å ta tak i endemuffen, ikke i slangen.
• Pass på at ledning og slange ikke kommer i klem, eller mot skarpe kanter, eller blir utsatt for sterk varme.
• Ikke sug direkte på hud, hår, fint tøy eller bevegelige deler.
• Sug ikke varme, glødende eller rykende gjenstander, som for eksempel aske eller sigaretter
• Sug ikke brennbare eller eksplosjonsfarlige væsker eller gasser.
• Bruk ikke sugeren dersom filtere/poser ikke sitter riktig på plass.
• Skal ikke benyttes av barn eller nær barn. Forlat ikke slangen tilkoblet.
• Maskinen trekker sin kjøleluft fra toppen og sidene. Det er derfor ikke tilrådelig å lagre gjenstander nær toppen eller
sidene av maskinen. Dette kan redusere kjølingen og vil kunne redusere levetiden på systemet.
• Bruk jordet stikkontakt
• Forsøk ikke å reparere utstyret selv, men benytt et autorisert serviceverksted.
• Dersom maskinen åpnes, må stikkontakten frakobles.
• Bruk kun originale deler og tilbehør.
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PLASSERING
Maskinen monteres i et tørt rom.
Sørg for at det er rikelig med luft rundt maskinens kjøleåpninge. Dersom maskinen står i et trangt rom, bør det ventileres
slik at temperaturen ikke overskrider ca.40 0 C..
Pass på at det er nok plass under støvbeholderen til å få denne av. (min. ca.30cm.)
Sett av plass til lyddemper på utblåsningsrøret (det øverste røret). (E100, nederst)
Strømledningen har en rekkevidde på ca. 1 meter. Pass derfor på at det er en stikkontakt ved maskinen.(skjøteledning bør
ikke benyttes)
OPPHENG
Fest den medfølgende brakett solid på veggen med pilen pekende opp. Heng maskinen så på denne. (fig1/2)
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ELEKTRISK TILKOBLING
Plugg støpselet til en jordet stikkontakt. Denne må ha en treg sikring på min. 10A. Er kursen belastet anbefales 16A.
Koble styrestrømskabelen (24V) til de to klemhylsene på maskinen. Her er også maskinens sikring plassert. (Fig.3)
RØRTILKOBLING (Fig.4)
Rørtilkoblingene inn og ut av maskinen anbefaler vi at ikke limes. Et par runder med elektrotape vi sikre at skjøten er
lufttett. For å redusere støy utendørs monteres lyddemperen på utblåsningsrøret mellom utblåsningstussen på maskinen og
yttervegg.
VEDLIKEHOLD
Det kreves svært lite vedlikehold. Det eneste er tømming av støv, og bytting av filtre/poser. Motoren
krever ikke vedlikehold dersom den ikke er ødelagt. Ingen smøring kreves.
Støvtømming / Filtre
Cyclonmaskiner (E103,E105,DL200)
Det viktigste vedlikeholdet av maskinen er støvtømming. Dette bør gjøres før støvnivået når opp til
filteret. (fig.5)Trekk ut støpselet før tømming. Støvet tømmes direkte i søppelkassen. Maskinen er
utstyrt med to filtre i tillegg til den effektive syklonen. For å fjerne dem, ta først av støvbeholderen
(Fig.5). Trekk deretter filterne av ved å dra i stroppen i enden av filterne. (Fig.6). De kan da ristes,
vaskes eller byttes. Kontroller at filterne ikke er revnet eller har hull før de settes på plass. Når de
settes på plass igjen, pass på at de er helt tørre, og at de trekkes helt opp og inn i sporet (Fig.7) Det
kraftige mikrofilteret skal sitte innerst, og det tynnere ytter-filteret trekkes deretter over. Vi anbefaler
regelmessig ettersyn av filteret.
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Posemaskiner (E100)
Ta av lokket øverst på maskinen. Dersom posen er full må den byttes. La ikke posen bli for full, da
sugeeffekten vil reduseres og poseskift blir vanskeligere. Filteret som ligger under posen bør byttes
ved hvert tredje poseskift, eller ved behov. (Fig.8)
Noen tips:
•
Husk at kun 1 uttak kan benyttes om gangen.
•
Slangen bør henges opp med store sløyfer.
•
Varm aske og sigaretter må ikke suges inn i systemet.
•
Pass på at ikke slangen utsettes for sterk varme (ovner, lamper etc.)
•
Pass på at ikke slangen utsettes for skarpe kanter.
•
Ved tett slange, prøv å snu slangen og sug motsatt vei.
•
Ved tett rørsystem, prøv å koble fra sentralenheten og sug med en vanlig støvsuger motsatt vei
gjennom sugekontaktene.
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Maskinen er utstyrt med progressiv start og stopp for å forlenge motorens levetid.
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4 trinns hastighet/effekt regulering.
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LED lys viser hvilket effekt trinn som er valgt.
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EN CYCLO-VAC SV SLANGE MÅ IKKE BENYTTES PÅ EN ANNEN
SUGESENTRAL SOM IKKE ER SV. DETTE VIL ØDELEGGE SLANGEN.

VEDLIKEHOLDMODUL
Gjelder kun DL SV sugesentraler
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Sugesentralen er utstyrt med en vedlikeholdsmodul. Denne sier i fra, ut fra farge på lysindikatoren hvilket vedlikehold som
anbefales å gjøre. Dette er kun anbefalinger, og er ikke en indikasjon på at det er noe feil på maskinen. Den vil fortsatt
virke normalt selv om en alarm er utløst. Når maskinen tilkobles strøm første gang vil lyset være grønt kontinuerlig. Når
lampen blinker er alarm om anbefalt vedlikehold utløst.
Grønn blinking
Anbefaling om tømming av støv og ettersyn av filter.
For å resette, hold reset knappen inne 5 sekunder.
Gul blinking
Anbefaling om filterskift
For å resette, hold reset knappen inne 5 sekunder.
Rød blinking
Sterk anbefaling om filterskift, det ble ikke gjort sist.
Anbefaler ettersyn av motor.
Grønn / gul / rød blinking
Anbefaler å ta maskinen til et service-senter. Maskinen har gått mange timer, og trenger ettersyn.
For å resette, hold reset knappen inne 5 sekunder.
Vi anbefaler å gjøre all service hos en autorisert forhandler.

Begrenset livstids garanti
Maskinen dekkes av livstidgaranti på fabrikasjons, eller materialfeil. Garantien gjelder så lenge du er
den opprinnelige eier. Denne garantien er begrenset og gjelder maskinens chassis.
Motor og elektriske komponenter har en har garanti mot fabrikasjons, eller materialfeil i 5 år. DL
sugesentraler har i tillegg 50% garanti i ytterligere 5 år.

Ett års fornøyd- garanti
Vi er helt sikre på at du blir fornøyd med din nye Cyclo-Vac. Dersom du ikke skulle være fornøyd vil
du få pengene tilbake ved tilbakelevering av systemet.

Tre års garanti på Cyclo-Vac anbefalt** tilbehør
Alt originalt Cyclo-Vac tilbehør har 3 års garanti med visse forbehold. Dersom ett tilbehør skulle bli
defekt, ta det med til nærmeste forhandle sammen med kjøps-kvittering. Delen vil da bli erstattet eller
reparert. Garantien gjelder normal privat bruk, og gjelder ikke normal slitasje og uaktsomhet.
**Gjelder kun originalt Cyclo-Vac tilbehør.

Alle garantier gjelder kun for normal privat/husholdnings bruk. Denne garantien erstatter ikke lovfestet
garanti, men kommer i tillegg til denne. For alle garantisaker må det fremvises original kjøpskvittering.
Modifiseringer eller forandringer kan gjøre garantien ugyldig. Transport og kommunikasjons
kostnader er ikke inkludert. Garantien kan ikke overføres.

TILBEHØR
Vi tilbyr et komplett tilbehørsortiment. Din forhandler vil bistå med informasjon om hvilke produkter
som er tilgjengelige til ditt system.
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