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Slangvindan är avsedd för installation i torra utrymmen med 24 V lågspän-

ningsstyrning. Vid installation i s.k. våta utrymmen som t.ex. tvättstuga, ga-

rage eller motsvarande, ska strömbrytaren ersättas med en brytare som har 

godkänd isolationsklass.  

Sugslang ingår normalt inte i leveransen av slangvindan utan köps separat. 

Produkten omfattas av en konsumentgaranti på 2 år.  

Kontakta ditt lokala försäljningsställe om du har frågor om produkten. 

Destruktion 

Enheten får inte destrueras med dina vanliga sopor. Se till att, din enhet behandlas och åter-

vinns av en där för auktoriserad firma. Om behov finns, kontakta din kommunala avdelning 

för avfallshantering. 

HÅLTAGNINGSMALL 

Made in Sweden 



Gratulerar till köpet av din nya slangvinda.  
För att utnyttja slangvindan på bästa sätt ger vi här några enkla råd vid  
installationen  
 

 Slangvindan skall monteras på en stabil vägg typ trä, betong eller lik-
nande. Använd ev. plugg för avsett väggmaterial.   

 För att förenkla din rördragning kan väggfästet monteras i alla riktningar. 
Anslutningsröret (på väggfästet) riktas mot sugledningen som skall in-
kopplas på slangvindan.   

 Vald slanglängd skall kunna nå till alla utrymmen som skall städas.  

Bilden nedan beskriver en korrekt ansluten 

slangmuff. Rulla upp slangen på slang-

vindan, se bild till höger.  
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Använd vid behov håltagningsmallen på baksidan av broschyren, markera och skruva in med-

följande skruv till ca 90%.  CC-mått för skruvarna är 100 mm (se bild nedan). Häng upp slang-

vindan och skruva åt de fyra skruven ordentligt.  

Montera den bifogade adaptern på 

slangvindas rör. Den skall tryckas/

pressas ner på röret ca 25mm.     

Montera sen ditt rörsystem på adap-

tern. 

Tryck fast strömbrytaren i hålet på 

väggfästet. Tillhörande kabel skall 

inkopplas på styrledningen till central-

dammsugaren. Med strömbrytaren 

startar & stoppar du centralenheten. 

Montera det medföljande 

handtaget i plåtgavelns hål. 

Använd en 13-nyckel eller 

skiftnyckel. 

För att ansluta sugslangen i suguttaget på slangvindan. 

Öppna locket och skjut in muffen så att den sitter      

ordentligt på plats. Sugslangar med eller utan start & 

stopp i handtaget passar uttaget. 

100mm 

141mm 


