Dok: 6/13 Byte Kolb, Q-Extra/Air & A-594

Gör det själv
beskrivning
BYTE AV KOLBORSTAR!
Q-Extra, Q-Air & A-594

Steg för steg beskrivning!
Hur du enkelt byter kolborstar på din Husky centraldammsugare.
OBS! Bilderna beskriver en modellserie med beteckningen A-594,
informationen är dock applicerbar på följande modeller.
Q-Extra, Q-Air och A-594. Syster modellerna som är Cyklon maskiner kan
också ta del av informationen, skillnaden är att motorn sitter upptill.

Q-EXTRA

Q-Air

A-594

Motorn med kolborstar är placerade under motorkåpan, fastsättningen av kåpan
varierar mellan de tidiga och sena modellerna.
På tidiga modeller (Q-Extra) är motorkåpan skruvad med synliga
skruv runt chassit.
De senare modellserierna har en dold fastsättning under toppdekalen.
Motorkåpa

Motorkåpa
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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.

Kolborste PIM-125

Kolborste PIM-127
Kolborstarna
som används till
nedanstående
beskrivning är
PIM-127.

PIM-125 passar till följande
modeller:
Husky Q-Extra/Cyklon

Dessa passar till följande modeller:
Husky Q-Air & Cyklon, A & AC-594,
WD-548 & 757, W-653.

PIM-125 & 127 Självfrigörande kolborstar:
Bilden till höger beskriver PIM-125 där den
självbrytande funktionen trätt in.
När detta inträffat så måste kolborstarna
bytas. Funktionen finns för att skydda
kollektorn från överslitage.
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1.
Lyft av hatten/
Locket från
maskinen.

3.
Vänd maskinen
upp & ner, tag
försiktigt bort den
mjuka dekalen för
att komma åt
skruven till motorkåpan.

2.
Plocka ut påsen
samt motorfiltret
med skyddskors.
Var noga med att
montera motorfiltret först och
därefter korset vid
återmonteringen.

4.
Skruva loss
motorkåpan,
markera gärna
innan hur kåpan
var placerad med
en tuschpenna så
att det blir rätt vid
återmonteringen.

4B.
För Q-Extra, lossa motorkåpan med
skruvarna i den svarta plåten.
Markera gärna innan hur kåpan var
placerad med en tuschpenna så att
det blir rätt vid återmonteringen.

6.
Lyft av/upp
ljuddämpningsplattan. Var
uppmärksam på
placeringen av
plattan för återmonteringen.

5.
Bilden till vänster visar först
och främst hur
ljuddämpningsplattan skall
vara placerad
innan återmonteringen.
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7.
Bilden till vänster beskriver de
olika delarnas
placering.
Variationer förekommer mellan
modellrna.

9.
Lossa fläktkåpan försiktigt med en
skruvmejsel enligt bilden.

8.
Lossa den
svarta hållaren genom att
skruva loss de
tre skruvarna
enligt bilden till
vänster.

10.
Skruva loss kolborsten med en
vanlig stjärnmejsel

För Q-Extra: Lossa kåpan genom att med fingrarna pressa ihop kåpan
enligt bilden nedan. Lossa kåpan och kolborsten enligt bildserie.
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1

2

3
Innan montering av nya kolborstar bör
Du kontrollera skicket på kolektorn.
Kontrollera att kolektorn inte är bränd och/
eller onormalt sliten. Se bildexempel 1 till 3
då montering av nya kol ej är lämpligt.
Endast byte av motor rekommenderas.

Normalt slitage av kolektorn.
bilden till vänster beskriver en kolektor med
normalt slitage.
Byte av kolborstar rekommenderas.

Innan montering, slipa / putsa av kolektorn.
Innan montering av nya kolborstar kan en
försiktig slipning på kolektorn med fint slippapper utföras.
Blås bort skräp och restprodukter efter
arbetet.
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Återmontera sedan allt i omvänd
ordning.

Bilden beskriver kabelns
placering på kolborsten.

Provstarta gärna maskinen innan Du har
hängt upp den på väggfästet.
Enklast görs detta genom att använda
ett gem eller liknande och kortslut mellan
svagströmskontakterna.
Dessa är placerade på den kromade
motorkåpan bredvid strömkabelutgången.
Se nedan.

Tipsrutan!

Följande gäller Q-Air och A-594.
För att montera/frigöra svagströmskabeln, använd en skruvmejseln och tryck
in plåt blecken/klackarna och skjut in
kabeln.
Anslutningen fungerar som en högtalar
kontakt.

Q-Extra serien har kabelsko anslutning
för svagströmskablarna.

Box 126. 662 23 Åmål. Tel 0532-135 35.
www.norcare.se info@norcare.se
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