
Bytte av Håndtak

AVA MASTER SERIES

Needed tools:

• T25 (torx) screwdriver with a length 
of 200mm minimum.



1 OBS! Koble fra all strøm før du 
går i gang med service!

Fjern de seks skruene fra maskinens 
bakside som indikert på tegningen.



2

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

Aluminiums bøylen markert med grønn 
skal følge med frontdekselet.
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- Nå kan du skru av endestoppene på
aluminiumsrøret. Disse er festet med 
en skrue hver (1). Etter skruene er løsnet 
skal disse være mulig å trekke ut av
aluminiumsrøret.

- Nå kan håndtaket trekkes ut fra maskinen. 

- Sørg for at endestoppene er fjernetpå det 
nye
håndtaket før du setter det inn.

- Når det nye håndtaket settes inn må 
utløserknappen  (2) trykkes inn, ellers
vil ikke håndtaket komme tilstrekkelig 
langt inn i maskinen.

- Sett på endestoppene og fest disse med 
skruer.

- Sjekk at håndtaket glir lett inn og ut, og at 
det 
låser i begge posisjoner.
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- For å kunne sette på plass dekselet (Blå) må du 

trykke inn utløserknappen for fotstøtten (1) slik at 

fotstøtten (Grønn) kan skyves på plass.

- Når du har fått fotstøtten og låseskinnen på plass 

kan du begynne å sette på dekselet.

- Sørg for at alle støttestrukturer og lepper på frotdekselet

havner på innsiden før maskien skrues sammen igjen. 

Det kan ta noen forsøk for å få dette til. 
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Reis maskinen opp.

Fest de seks skruene du tok av 

i første trinn. 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 front-

dekselet er i 

riktig posisjon etter hvert som 

du skrur inn skruene.

Ikke trekk skruene for hardt til, 

de er gjenget i plastikk.

Maskinen skal nå være klar til 

bruk.

Tilbake


