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Drift och
Skötselanvisning!

AC-594
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Gratulerar till din nya Husky AC-594. Innan Du börjar använda din nya
centraldammsugare så rekommenderar vi att Du noga läser igenom
anvisningarna nedan.
Tips! Spara informationen nära centralenheten för eventuella framtida behov.
Viktig information.
AC-594 är endast en torrdammsugare. Sug därför aldrig upp våta material,
eftersom skador annars kan uppstå.
El anslutning.
Ett 220/240 volts El uttag avsäkrat 10 ampere krävs för denna maskin.
Säkerhets beskrivning.
9 Maskinen får inte användas i utrymmen där den kan utsättas för brandfarliga ämnen.
9 Maskinen skall alltid användas med dammpåse eftersom det annars kan uppstå skador på
vakuumpumpen.
9 Tänk på att alltid dra ur väggkontakten innan maskinen monteras ner eller isär.
9 Maskinen får ej användas för byggstädning.
9 Reparation och service skall endast utföras av kvalificerad personal.
Innan start.
Kontrollera att maskinen och rörsystem är rätt monterat och väl förankrat, detta för att garantera
funktion och för att förhindra att Du förlorar städeffekt.
Dammupptagning.
Med AC-594 kan Du samla upp dammet på två sätt. 1-samla
effektivt upp dammet i en utbytbar filterpåse. 2-samla upp
dammet direkt i den löstagbara behållaren som Du sedan
tömmer.

Använd endast original dammpåsar
för bästa prestanda och garanti!
Husky Damfilterpåse DP-039

Dammfilterpåse & behållare.
För att tömma behållaren eller byta påsen lossar Du spännena och
lyfter ner dammbehållaren. Ett bra tips, töm behållaren direkt i en
stor påse för att undvika onödigt spill och dammande.
Stora ansamlingar av damm och skräp i påse eller behållaren minskar
städresultatet varför byte/tömning av påsen/behållaren rekommenderas
regelbundet. Cirka 2-4 gånger om året, allt är
beroende på städmängden.
Filter.
AC-594 är utrustad med ett filter som skall rengöras. Speciellt viktigt är det när maskinen används
utan påse. Lagom tidsintervaller är vid samtidig tömning av dammsugarens behållare. Filtret går att
tvätta i maskin. Filtret tas enkelt bort genom att dra i öglan in mot mitten samt rakt ned. Vid montering,
var noga med att kontrollera att filtret sitter i det fasta spår som finns i maskinen. Om filtret går sönder
måste det bytas omedelbart eftersom vakuumpumpen annars kan ta skada.
Tillbehör.
Maskinen kan anslutas till alla tillbehör för torrdammsugning. Effektiva och speciellt anpassade
städtillbehör som vakuumdrivna matt/golv-munstycken, förlängningsslangar med on/off samt Husky
föravskiljare med inbyggd våtavstängning finns att köpa som tillbehör.
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Underhåll.
Ingen löpande underhåll annat än byte av dammpåsar är normalt nödvändig.

IPM display.
Husky AC-594 är utrustad med en IPM-display som via en LED lampa beskriver maskinens status.
Titta med jämna mellanrum på informationen som ges för att i tid utföra eventuell service mm.

Indikatorlamporna är
placerade vid
svagströmsanslut
ningarna.

Service.
Ingen service är normalt nödvändig mer än byte av kolborstar som bör utföras efter ca 3-500
arbetstimmar. För eventuell service och reservdelar kontakta din återförsäljare.

Kolborstar.
Kolborstar är som tändstift till bilen, dessa bör bytas efter
ca 3-500 arbetstimmar. AC-594 är exklusivt utrustad med
speciella kolborstar som skall ”lösa ut” och skydda kollektorn.
För att vara på den säkra sidan bör detta utföras när
LED lampan lyser orange.
Reservdelsbeskrivning kolborstar till AC-594: PIM-127
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Svagströms anslutning.
Svagströmsanslutning är placerad i motorkåpan på vänster sida.
Fig 1. Lyser alltid grönt när maskinen
är nät ansluten.

Fig 1

Tryck in dessa bleck med en liten skruvmejsel
för att frigöra låsningen för kabeln och för in
svagströmskabeln i respektive hål under.

Felsökningsschema
Maskinen startar inte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Finns det ström i eluttaget?
Är svagströmsledningen riktigt ansluten till maskinen?
Har överhettningsskyddet löst ut?
Kontrollera om dammsugaren startar när du provar ett annat suguttag.
Kontrollera om maskinen startar då Du kortsluter svagströmskretsen.
Fungerar maskinen fortfarande inte så kontakta din återförsäljare.

Dåligt sug:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrollera om något har fastnat i suguttaget!
Kontrollera att alla suguttag är ordentligt stängda!
Kontrollera att locket sluter tätt mot dammbehållaren!
Kontrollera om dammpåsen behöver bytas!
Kontrollera att det inte är stopp eller läckage i rörsystemet!

Vid behov av service eller reparation kontakta din återförsäljare eller NorCare AB.
Tel 0532-135 35 • Fax 0532-128 70 • E-post info@huskyvac.se

HUSKY AC-594 är exklusivt utrustad med mjukstart för att
minska belastningen på motorn vid start. En inbyggd
frånslagsfördröjning ger en bekväm och effektiv tömning
av sugslangen efter frånslag.

