
Denne guiden forklarer i detalj hvordan man skal gå frem for 
å skifte akslingen og svivellåsen på trommelen.

Det er en omfattende jobb, men ikke vanskelig å utføre. 
Normalt vil denne jobben ta mellom 1 og 2 timer. 

Verktøy:

• T25 (torx) skrujern/bit med minimum 200mm lengde.

• Lite flatt skrujern

• Tang



Det første trinnet er å fjerne trommelen fra maskinen. 
Dette vil gjøre maskinen mer håndterbar og resten av jobben 
med bytte enklere.

• Start med å trekke ut all slangen som er på trommelen. På 
trommelens høyre side ser du akslingen til sveiven.

• Dytt de to låseørene som holder sveiven til trommelen inn 
mot senter.

• Trekk samtidig sveiven ut fra trommelen. Det er ikke 
nødvendig å trekke sveiven helt ut trommelholderen.



Nå skal vi splitte trommelen slik at vi får den av maskinen.
• Skru ut de fem skruene som holder trommelen sammen. Den 

øverste skruen ligger bak slangen, så du må bøye denne til side 
for å komme til skruen. 

• Du kan nå trekke av høyre 
side av trommelholderen.
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For å løse ut venstre side av trommelen: 
• Trekk låsepinnen 1 ut av 90 grader svivelen. (Bruk gjerne et flatt 

skrujern eller tang hvis den sitter godt fast).
• Når låsepinnen er ute kan slangen 2 trekkes ut av svivelen. 

Trommel og slange er nå løs fra trommelholderen

• Ta av trommelen.
• Nå kan du trekke trommelholderens venstre side av slangen 2.
• Nå er både trommel og trommelholder av maskinen og vi kan gå 

videre til neste trinn.



Nå skal vi åpne opp maskinen og ta ut pumpe og motor. Maskinens 
frontdeksel er festet med 6 skruer på maskinens bakside. 

• Fjern de seks skruene fra maskinens bakside som indikert på 
tegningen. Her vil det være nødvendig å benytte et langt Torx T25 
skruhjern (min 200mm). 

Med alle skruene ute er det en fordel å 
legge ned maskinen før man tar av 
dekselet.

• Skru av vannfilteret hvis du ikke 
allerede har gjort det.

• Det skal nå være mulig å fjerne 
frontdekselet markert her med blå 
farge.

• Aluminiums bøylen markert med 
grønn skal følge med frontdekselet.

• Hvis frontdekselet sitter fast i 
området rundt aluminiums bøylen 
kan det hjelpe å trykke inn 
låseknappen 1 for å frigjøre bøylen. 
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Du må ta ut motor og pumpe for å kunne skru av svivellåsen.
1. Løs ut strømledningen med å trekke den rett opp fra dekselet. 

Den er ikke nødvendig å skru løs.
2. Motor og pumpe er festet 4 steder, 2 skruer på motordekselet 

og 2 skruer på pumpedekselet. Løs ut alle fire skruer.
3. Det er nå mulig å løfte ut motoren. 
4. Det er ikke nødvendig å koble høytrykkslangen fra pumpen, 

men det kan gjøre maskinen enklere å jobbe med. For å løse ut 
slangen fra pumpen, trekk ut U-klipsen som står på 90° bendet.
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1. Skru først ut skruen som 
holder den gule vippearmen. 
Trekk deretter av vippearmen. 
Press så de to låsarmene 
(markert med grønn) mot 
senter og trekk dem ut 
sammen med den gule 
trykknappen på maskinens 
venstre side. Det sitter en 
spiralfjær på baksiden av 
disse, pass på så de ikke 
forsvinner. 

2.    Skru løs de to skruene   som 
sitter her.

3. Skru så løs de to skruene som 
sitter her. 

4. Nå kan du trekke av rammens 
øvre del.
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Svivellåsen er festet med fire skruer. For å få tilgang til disse må 
øvre del av maskinens ramme løses ut.



Nå kan du skru ut de fire skruene som fester svivellåsen til 
rammens øvre del.

Du kan nå løfte ut den gamle 
svivellåsen og erstatte den med 
den nye.

Hvis du kun har mottatt selve 
aluminiumsrøret må du ta av 
låsemekanismen. Bruk et flatt 
skrujern til å vippe opp 
låsklipsene (markert med rød 
pil). Dytt deretter de to gule 
knappene ut av holderen. 
Det skal nå være mulig å ta ut 
røret med låsemekanismen.



Flytt delene 1 og 2 over på det 
nye aluminiumsrøret og sett
det tilbake i holderen. Sett de 
to gule knappene du tok av i 
forrige trinn tilbake i holderen. 
De skal klikke på plass i del 
nummer 1. 
Sjekk at låsemekanismen virker 
som den skal. 

Monter svivellåsen tilbake på 
rammen, skru inn de fire 
skruene som fester den til 
rammens øvre del.

Monter rammens øvre del til 
hovedrammen og skru inn de 
fire skruene som fester disse 
sammen.



Nå skal vi montere håndtakets 
låsemekanisme inn igjen. Det kan ta 
noen forsøk for å få dette til.
1. Start med å sette inn 

utløserknappen 1 inn i rammen.
2. Sett så låsearm 2 inn i sporet på 

venstre side av rammen og sørg 
for at den festes korrekt til 
utløserknappen 1. Se til at hele 
fjæren havner inn i boksen på 
rammen, ellers vil ikke 
håndtaket låse  korrekt.

3. Gjør det samme med låsearm 3 
på høyre side.

4. Til slutt festes vippearmen og 
låses med en skrue og en skive.

5. Test hele låsemekanismen med 
å trekke ut håndtaket og se til at 
det låses på begge sider. Hvis 
det ikke låser, sjekk om 
spiralfjærene er plassert 
korrekt.
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Nå skal motor og pumpe tilbake på plass.
1. Start med å føre høytrykkslangen gjennom den nye svivellåsen
2. Hvis du koblet høytrykkslangen fra pumpen, koble den på igjen 

og lås den med U-klipsen du tok av når du løste ut slangen.
3. Sett på plass låsen for strømledningen i rammen.
4. Plasser motor og pumpe tilbake i rammen. Hvis motoren ligger 

korrekt skal hullene i dekselet korrespondere med hullene i 
motor og pumpedeksel. Hvis ikke, løft opp motoren og sjekk at 
høytrykkslangen ligger korrekt. Denne skal ligge i 2 
forsenkninger. 

5. Fest alle fire skruene.
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For at du skal kunne sette på plass dekselet (blå) må du trykke inn 
utløserknappen for frontstøtten (grønn pil) slik at frontstøtten 
(grønn) kan skyves på plass. 

Når du har fått frontstøtten og låseskinnen på plass kan du 
begynne å sette på dekselet.

Sørg for at alle støttestrukturer og lepper på frontdekselet havner 
på innsiden før maskinen skrues sammen. Det kan ta noen forsøk 
for å få dette til. Bruk gjerne tape for å holde frontdekselet på 
plass når du er fornøyd.



Reis maskinen opp.

Fest de seks skruene som holder frontdekselet til rammen. Det er 
lettest å begynne med skruene i bunn. Deretter de øverste og til 
slutt de i midten. Kontroller at alle lepper og støttestrukturer på 
frontdekselet er i riktig posisjon etter hvert som du skrur inn 
skruene.

Ikke trekk skruene for hardt til, de er gjenget i plastikk. 
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Til slutt skal vi montere trommelen på den nye svivellåsens aksling.
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Start med å føre høytrykkslangen 
gjennom trommelholderens venstre 
side. 
Monter høytrykkslangen 1 til 
trommelens svivel og lås denne med U-
klipsen.
Det kan være lurt å kontrollere at 
koblingen til svivelen er tett før alt 
skrus sammen.

Før høyre og venstre side av 
trommelholderen sammen over 
aluminiums akslingen
Før trommelholderen skrus sammen, 
pass på at begge sidene stemmer over 
ens med sporene I aluminiums 
akslingen.

Skru trommelholderen sammen. Det 
skal ikke være noen gliper mellom de 
to sidene på trommelholderen. 

Maskinen skal nå være klar til bruk.


