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Steg för steg beskrivning!
Hur du enkelt byter kolborstar på din Husky centraldammsugare.

Bilderna beskriver en modellserie med beteckningen A-594,
informationen är dock applicerbar på alla nyare modeller.

• Börja med att läsa igenom dokumentet och förvissa dig om innehållet innan
Du startar arbetet.

• Gör maskinen strömlös genom att ta bort stickproppen ur vägguttaget.
• Ta sedan försiktigt loss röranslutningarna från centralenheten samt

svagströmskabeln.
• Häng/Lyft av maskinen från väggfästet och placera sedan maskinen på en

arbetsbänk.

Lyft av hatten/Locket
från maskinen.

Plocka ut påsen samt
motorfiltret med
skyddskors. Var noga
med att montera
motorfiltret först och
därefter korset vid
återmonteringen.

Vänd maskinen
upp & ner, tag
försiktigt bort den
mjuka dekalen för
att komma åt
skkruven till motor-
kåpan.

Skruva loss motor-
kåpan, markera
gärna innan hur
kåpan var placerad
med en tuschpenna
så att det blir rätt vid
återmonteringen.

Kolborstarna som används till nedan-
stående beskrivning är PIM-127.

Dessa passar till följande modeller:
Husky Q-Air & Cyklon, A & AC-594,
WD-548 & 757, W-653.
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Bilden till vänster visar
först och främst hur
ljuddämpningsplattan
skall vara placerad
innan återmonteringen.

Lyft av/upp ljud-
dämpningsplattan. Var
uppmärksam på place-
ringen av plattan för åter-
monteringen.

Bilden till vänster beskriver
de olika delarnas placering.

Lossa den svarta hållaren
genom att skruva loss de tre
skruvarna enligt bilden till
vänster.
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Bilden beskriver kabelns
placering på kolborsten.

Lossa fläkt-
kåpan försiktigt
med en skruv-
mejsel, se vän-
ster bild.

Skruva loss
kolborsten med
en vanlig stjärn-

mejsel, se hö-
ger bild.

Återmontera sedan allt i omvänd ordning.
Provstarta gärna maskinen innan Du har hängt
upp den på väggfästet.

Enklast görs detta genom att använda ett gem
eller liknande och kortslut mellan svagström-
skontakterna dessa är placerade på den kro-
made motorkåpan bredvid strömkabel-
utgången.
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För att montera/frigöra svagströms-
kabeln, använd en skruvmejseln och
tryck in plåt blecken/klackarna och
skjut in kabeln.

Anslutningen fungerar som en hög-
talar kontakt.

Tipsrutan!


