
Garanti
Två års garanti

Din kontakt med Canvac
Vid frågor som rör produkter, reservdelar, service, garantier etc. kontakta din lokala återförsäljare där du köpt produkten.

Mer information om produkten och var din närmsta återförsäljare finns hittar du på www.canvac.se Monteringsanvisning

Håltagningsmall

Slang- och städutrustning ingår ej i leveransen.
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1. Montering av 
slangvindan på vägg 
eller i garderob
Märk ut hålen med medföljande hålmall 
som finns på baksidan.

Fäst CANVAC Q CLEAN ROLLME B1 
med 4 skruv,  plugg och/eller gipsskruvar 
anpassade till respektive väggmaterial.

3. Slangförvaring
samt justering av 
slangvindans rotation

➊ Slangen kan rullas upp antingen 
från vänster eller höger. Placera 
slangens anslutningsmuff i bygeln. 

➋ Rulla upp slangen. Om slang   vindan 
rullar för lätt kommer städhandtaget och 
slang att falla ner.

➌ Justera motstånd genom att skruva 
åt frontskruven ytterligare.

MonterinG SlanGvinDa
CanvaC Q Clean ROLLME B1

Gratulerar och lycka till

Gratulerar till ditt val av CANVAC Q CLEAN RoLLmE B1slangvinda som du kommer att ha stor glädje 
av då det gäller förvaringen av din centraldammsugarslang i många år. Eftersom du varit klok nog att 
välja en produkt från en etablerad leverantör, så innebär det trygghet i form av modern konstruktion, 
kvalitet, service och reservdelar!

CANVAC Q CLEAN RoLLmE B1 LEVERERAs mEd sLANGViNdA, hANdtAG, 4 skRuV. 

2. Montera handtag
Skruva i handtaget med en insexnyckel 
och skruva åt så långt att skruven ligger 
jäms med fästbleckets baksida och ej går 
utanför. Handtaget ska kunna "rulla fritt". 

Skruva åt muttern med fast nyckel, håll 
emot med insexnyckeln. 

➌➋➊

OBS! Går vindan för lätt kan slangen rulla ut och lossna från bygeln. CANVAC Q CLEAN ROLLME B1 passar till alla på marknaden förekommande centraldammsugarslangar.


