GEBRUIKERSHANDLEIDING
Uitsluitend voor filterloze apparaten.

Voor het gebruik:
- Overtuig u ervan dat de stekker in een randaarde stopcontact is aangesloten.
- Zie erop toe dat uw installatie niet gebruikt wordt voor andere doeleinden dan het opzuigen van huisstof, dus:
geen bouwvuil, geen open-haardstof, geen houtspaanders etc. Dit kan de levensduur van uw installatie
aanmerkelijk bekorten, en kan tevens een hoge mate van stofuitstoot veroorzaken.
Het gebruik van uw AVT Centrale Stofzuiginstallatie:
- Plug de slang in een stofzuigcontact. De centrale stofzuigunit schakelt automatisch aan. U kunt nu stofzuigen.
Indien u een ander vertrek wilt stofzuigen neemt u de slang uit het stofzuigcontact, waarna de centrale
stofzuigunit automatisch weer uitschakelt. Sluit de slang aan in het gewenste stofzuigcontact, en hervat uw
werkzaamheden.
Na het gebruik:
- Neem de slang wederom uit het stofzuigcontact. Rol de slang op, en hang deze op de meegeleverde
ophangbeugel.
Onderhoud:
- Controleer regelmatig of de stofbak nog niet vol is. Wij adviseren u een maximale vulling van 75%.
- Laat regelmatig uw motor controleren op slijtage van de koolborstels. Raadpleeg hiertoe uw AVT installateur.
Stofbak ledigen:
- Haal de stekker (A) uit het stopcontact.
- Verwijder de stofbak (B) onder de centrale stofzuigunit middels de klemmen (C) aan de zijkant.
- Zet de stofbak (B) op de grond.
- Uitsluitend bij de eerste lediging:
Verwijder het bouwvuilfilter (D) door deze aan de daarvoor bestemde lus (E) door de trechters (F) heen
naar beneden te trekken. Het bouwvuilfilter dient als tijdelijk filter en hoeft dan ook niet te worden
teruggeplaatst.
- Plaats een vuilniszak ondersteboven over de stofbak (B), en klem deze af.
- Ledig de stofbak (B) in de vuilniszak.
- Controleer of het rooster (G) dat zich boven in de centrale stofzuigunit bevindt, niet geblokkeerd wordt door
stofophoping, plastic zakjes, of andere obstakels.
- Hang de stofbak (B) weer onder de centrale stofzuigunit.
- Steek de stekker (A) weer in het stopcontact.
KLEINE STORINGEN:
- De motor doet niets:
. Controleer of de stekker (A) in het stopcontact zit.
. Controleer of de zwakstroom aansluitkabels aan de zijkant van de centrale stofzuigunit aangesloten zijn.
- De motor loopt/totaal geen zuigkracht:
. Controleer of de stofbak (B) onder de centrale stofzuigunit hangt.
- De motor loopt/te weinig zuigkracht bij alle stofzuigcontacten:
. Mogelijkheid 1:
Controleer of het rooster (G) dat zich boven in de centrale stofzuigunit bevindt niet geblokkeerd wordt door
stofophoping, plastic zakjes of andere obstakels.
. Mogelijkheid 2:
Controleer of de stofbak (B) niet te vol is (meer dan 75%). Zonodig ledigen.
. Mogelijkheid 3:
De slang is verstopt. Deze is eenvoudig te ontstoppen met bijvoorbeeld een trekveer.
. Mogelijkheid 4:
Uw installatie is verstopt. Raadpleeg uw AVT installateur.
. Mogelijkheid 5:
De stofzuigcontacten lekken. Raadpleeg uw AVT installateur.
- De motor loopt/te weinig zuigkracht bij een of enkele stofzuigcontacten:
Dit duidt in de regel op een verstopping. Raadpleeg uw AVT installateur.
- Algemeen:
Eventuele storingen dienen te worden verholpen door uw All-Vac Technology NL installateur. U kunt uw
All-Vac Technology NL installateur desgewenst periodiek onderhoud laten uitvoeren aan uw installatie. Voor
al uw vragen of suggesties kunt u ook de klantenservice raadplegen van uw importeur.
All-Vac Technology NL

De klantenservice is bereikbaar onder nummer 0412 690371

