Dok: Byte Kolb, äldre modeller

Gör det själv
beskrivning
BYTE AV KOLBORSTAR!
På äldre modeller
8410, 8510 och 8610
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Steg för steg beskrivning!
Hur du enkelt byter kolborstar på din Husky centraldammsugare!
Bilderna beskriver en modellserie med beteckningen 8610,
informationen är dock applicerbar på alla äldre modeller.

Förutsättning för att själv utföra elarbeten är att man har
s.k. nödig kännedom.
Är Du det minsta osäker så rekommenderar vi att Du
anlitar en behörig reparatör/elektriker.
Chansa aldrig! Felaktig montering kan medföra livsfara och brandrisk.

•
•
•
•

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.

Kolborstarna som används till nedanstående
beskrivning är PIM-108.
Dessa passar till följande modeller:
Husky 8410, 8510, 8610, 325 och Q-Pro modellerna.

Plocka ut påsen
samt motorfiltret med
skyddskors.

Lyft av hatten/Locket från maskinen.

OBS. Var noga med
att placera motorfiltret först och därefter
korset vid återmonteringen.
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Vänd maskinen
upp & ner samt
lossa de tre skruvarna närmast den
kromade motorkåpan enligt bilden.

Lyft av motorkåpan,
markera gärna innan hur
kåpan var placerad med
tuschpenna så är det
lättare vid
återmonteringen.

Lossa plåtclipsen
som håller
fläktkåpan/motorskyddet
med en skruvmejsel.

För att frigöra fläktkåpan
bänd försiktigt loss
plasthakarna med en
skuvmejsel.
Hakarna sitter på var sida
om kolborstarna.

Lyft försiktigt
upp fläktkåpan.

Skruva loss
kolborsthållarna med en
vanlig stjärnmejsel.
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OBS för att lossa/
frigöra kabeln till
kolborsten.
Placera en vanlig
skruvmejsel mellan
kolborsten och
kabeln och vrid
försiktigt på mejseln.

Bilden beskriver kabelns
placering i kolborsten.

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 kortsluta mellan
svagströmskontakterna, dessa är placerade på den kromade motorkåpan bredvid
strömkabelutgången.

Box 126. 662 23 Åmål. Tel 0532-135 35.
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