Dok: Byte handtag OLD-1308

BYTE HANDTAG
Tidigare on/off
modeller

Material för hem, hobby och proffs

- Sid 1 -

Här följer en enkel beskrivning hur Du byter handtag
på din städslang!
Städslangar från Plastiflex har under många år levererats i två färger
ljusgrå/vit och silver/grå. Även handtagen finns som svart och ljusgrå.
Stäm av så att alla mått stämmer innan Du påbörjar arbetet.

Information från www.norcare.se

- Sid 2 -

•
•
•
•

Börja med att läsa igenom dokumentet och förvissa dig om
innehållet innan Du påbörjar arbetet.
Placera städslangen/handtaget på en lämplig arbetsbänk/bord.
Den skall EJ vara ansluten till ett suguttag under arbetet.
Du behöver en vanlig spårmejsel, stjärnmejsel och El-tape.

Fig-1

Fig-1. Skruva loss skruven som
är placerad framför on/off
knappen.

Fig-2

Fig-2. Lyft locket uppåt och mot
dig, då släpper lås klacken som
är placerad närmast slangen.

Fig-3

Fig-3. Lossa försiktigt tapen
som håller kretskortet på plats i
handtaget. Lägg på minnet hur
tapen var placerad för
återmonteringen.

Fig-4

Fig-4. När Du lossat kretskortet är det dags att frigöra slangen från handtaget. Det som håller handtaget
på plats är en sk, klickring. den sitter fast i handtaget med plasthakar (se vit pil) som
måste frigöras.

- Sid 3 Fig-5

Fig-5. Vik försiktigt upp plastkanten med en skruvmejsel för att lättare frigöra klickringen.

Fig-6

Fig-7

Fig-6. Klickringen har släppt i övre infästningen.
Fig-7. Klickringen har ett nedre fäste som släpper när övre infästningen har frigjorts.

Fig-8

Fig-8. Klickringen är lös och slangen
kan dras ut ur handtaget.

Fig-9

Fig-9. Glöm inte O-ringen som skall
placeras på anslutningshalsen enligt
bilden.

- Sid 4 -

Återmontera sedan allt i omvänd ordning.
Fig-11

Fig-10

Fig-10. Innan kretskortet återmonteras
kontrollera så att släpskorna ligger
an ordentligt mot kontaktbanorna i
handtaget. Dessa kan enkelt justeras.

Fig-11. Skjut in kretskortet i spåren i
bakkant mot klickringen.

Fig-12

Fig-12. Tryck fast kortet i det främre
fästet

Fig-13

Fig-13. Avsluta sedan med att sätta en
bit Eltejp över kretskortet.

Kontrollera så att kablarna från strömbrytaren/knappen i
locket inte kommer i kläm när locket skruvas på plats.

Lycka till!

NorCare kan tillhandahålla allt Du behöver inom
centraldammsugare, grovdammsugare och städtillbehör. Tveka inte att kontakta oss om det är
något som Du söker!
NorCare är Svensk generalagent för Husky centraldammsugare
och ShopVac grovdammsugare.

