
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
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. Skruva i de två översta 
hålen. Skruva inte ända in. Använd plugg 
och/eller gipsskruvar anpassade till 
respektive väggmaterial.  

u Häng på slangvindan genom de översta 
hålen i plattan på de två skruvarna.

v Skruva fast alla fyra skruvarna ordentligt.

3. Montera slang, vakuumstopp
u I vindans slanganslutning sitter två kon-
taktstift som ska överföra svagströmssignalen 
från handtagets strömbrytare. När du ansluter 
slangen, rikta då in slangens anslutningsmuff 
så att stiften kommer exakt över spåret mellan 
kontaktblecken, ett stift mot vardera bleck.

v Rulla upp slangen.

w Då fler suguttag eller CANVAC Q CLEAN 
ROLLME finns i systemet,   förvara då alltid 
sugslangens handtag i vakuumstoppet då detta 
fungerar som ett stängt suguttag.

MONTERING SLANGVINDA CANVAC Q CLEAN ROLLME C1
CANVAC Q CLEAN ROLLME C1 passar till alla på marknaden förkommade Centraldammsugare.

Gratulerar och lycka till!
Gratulerar till ditt val av CANVAC Q CLEAN ROLLME C1 slangvinda – som du kommer att ha stor glädje 
av då det gäller förvaring och praktisk användning 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 C1 LEVERERAS MED SLANGVINDA, HANDTAG SAMT SVAGSTRÖMSANSLUTNING.

2. Montera handtag
och elektricitet
u 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. 

v Montera anslutande rör och anslut 
svagströmskablarna på slangvindan 
– se separata monteringsanvisningar som 
medföljer centralenhet eller rörsystem.
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CANVAC Q CLEAN ROLLME C1 passar till alla på marknaden 
förekommande centraldammsugarslangar.
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Provkör – startar inte centralenheten har stiften och blecken troligen ingen kontakt. 
Går centralenheten inte att stänga av ligger båda stiften mot ett och samma bleck  
– vrid slangens anslutningsmuff i rätt läge.


