
Swivel lock 
assembly

AVA MASTER SERIES

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

• Pliers



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

Denne guiden forklarer i detalj hvordan du går frem når du 
skifter hovedaksel og svingbar låseanordning på AVA Mas-
ter-serien. Dette er en omfattende jobb, men enkel å gjøre. 
Forventet gjennomføringstidspunkt er en til to timer.

Trinn én: Fjern hjulsammenstillingen fra maskinen.

• Start med å trekke ut slangen fra slangetromlen. Når slan-
gen er helt rullet ut, skal du se håndsveivakselen.

• Trykk låsemekanismen inn mot midten og trekk drei-
baren ut av hjulholderen samtidig. Det er ikke nødvendig å 
trekke skaftet helt ut.
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Neste trinn er å dele hjulholderen og der-
etter frigjøre den fra maskinen.

• Skru ut de fem skruene som fester 
hjulholderen. Toppskruen er plassert bak 
slangen, så du må bøye denne til side for å 
få tilgang til skruen.

Du skal nå kunne frigjøre høyre side av 
hjulrammen fra maskinen.
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Slik slipper du venstre side av hjulrammen:
• Trekk låsepinnen (1) ut av 90 ° svivelen. (Bruk 
gjerne en leilighet
skrutrekker eller tang hvis den er ordentlig 
festet).
• Når låsestiften fjernes, kan slangen (2) trekkes 
ut av svivelen.
Rullen og slangen er nå løsnet fra hjulholderen

• Fjern spolen.
• Du kan nå frigjøre venstre side av snellehol-
deren fra slangen (2).
• Nå som hjulmonteringen er av maskinen og vi 
kan gå videre til neste trinn.

1
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Nå skal vi åpne maskinen og fjerne 
pumpen og motoren. Maskinens front-
deksel er festet med 6 skruer på baksid-
en av maskinen.

• Fjern de seks skruene fra baksiden av 
maskinen som indikert på tegningen. 
Det vil være nødvendig å bruke en lang 
Torx T25 skrutrekker (min 200mm).

Når alle de seks skruene er fjernet, må 

du tar av dekselet.

har gjort det.
• Det skal nå være mulig å fjerne
forsiden vist her med (blå
farge).
• Aluminiumsstiveren (vist i grønt) skal 
løsne sammen med frontdekselet.
• Hvis frontdekselet sitter fast i området 
rundt aluminiumsstaget, kan det hjelpe 
å trykke på låseknappen (1) for å frigjøre 
staget.

1
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For å skifte ut svinglåsenheten, må du fjerne motoren og pumpen.

1. Løsne strømledningen ved å trekke strekkavlastningen rett opp 
fra sidedekselet. Det er ikke nødvendig å demontere strekkavlast-
ningen.

-
let

3. Det er nå mulig å løfte ut motor / pumpeenheten.

4. Det er ikke nødvendig å koble høytrykksslangen fra pumpen, men 
det kan gjøre maskinen enklere å håndtere. For å frigjøre slangen 
fra pumpen, trekk ut U-klemmen som er på 90 ° svingen.
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1. Skru først av skruen som er
holder den gule vippearmen.
Trekk av vippearmen.

Trykk på de to låsearmene
(markert med grønt) mot
senter og trekk dem ut.
Armen på venstre side inkluderer også trykknap-
pen.
!! Det er en spiralfjær på baksiden av hver av disse 
armene, så vær forsiktig når du fjerner slik at 
denne ikke forsvinner !!

2. Skru ut de to skruene som er plassert her.

3. Skru ut de to skruene som er plassert her.

4. Nå kan du trekke av den øvre delen av 
høytrykksvaskeren.

skruer. For å få tilgang til disse 
skruene, må den øvre delen av 
høytrykksvaskeren være
demontert .
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fester svivellåsenheten til den øvre 
delen av rammen.

Løft nå ut den gamle svinglåsenheten 
og erstatt den med en ny. Stram de 

av rammen. Monter den øvre delen av 
rammen til hovedrammen og skru inn 

-
men.



Nå skal vi installere håndtakets låsemekanisme på nytt. Det kan ta noen forsøk på å få dette til riktig.

1. Start med å sette utløserknappen 1 i det tilsvarende hullet i rammen.

2. Sett låsearmen 2 inn i sporet på venstre side av rammen og sørg for at den er ordentlig festet til utløserknap-
pen 1. Forsikre deg om at hele fjæren passer inn i det tilsvarende boksrommet i rammen, ellers vil ikke håndta-
ket låse seg riktig.

3. Gjenta prosedyren med låsearm 3 på høyre side.

4. Fest til slutt vippearmen og lås den med en skrue og skive.

5. Test hele låsemekanismen ved å trekke ut håndtaket og forsikre deg om at låsene går i inngrep på begge sider. 
Hvis den ikke låses, må du kontrollere at spiralfjærene er plassert riktig.
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Nå skal motoren og pumpen settes på plass igjen.

1. Start med å føre høytrykksslangen gjennom akselen i den nye sv-
inglåsenheten.

2. Hvis du koblet ut høytrykksslangen fra pumpen, må du smøre litt 
fett på O-ringen og koble den til pumpen igjen. Lås den på plass med 
U-klippet du fjernet da du slapp ut slangen.

3. Sett strømledningen på plass igjen i sporet i rammen.

4. Plasser motoren og pumpen tilbake i rammen. Hvis motoren er 
riktig plassert, bør hullene i rammen stemme overens med hullene i 
motoren og pumpedekselet. Hvis ikke, løft motoren og kontroller at 
høytrykksslangen er riktig plassert, det skal være i to fordypninger i 
plastbåndet til slangen.

9



For å skifte dekselet (blått), trykk på frigjøringsk-
nappen foran (grønn pil) slik at frontholden (grønn) 
kan skyves på plass. Når du har frontstativet og 
låseskinnen på plass, kan du begynne å skifte 
dekselet. Forsikre deg om at alle støttestrukturer og 
lepper på forsiden dekker linjen opp med rammen. 
Det kan ta noen få forsøk på å oppnå dette. Bruk 
gjerne tape for å holde frontdekselet på plass når du 
er fornøyd.
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Løft maskinen opp. Fest de seks skruene som fester frontdekse-
let til rammen. Det er lettest å starte med bunnskruene. Så de 
øverste og til slutt de midterste. Forsikre deg om at alle lepper og 
støttestrukturer på frontdekselet er i riktig posisjon når du stram-
mer skruene. Ikke stram skruene for mye, de er gjenget i plast.
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Til slutt vil vi montere slangehjulet på den nye 
svinglåsenheten.

Begynn med å føre høytrykksslangen gjennom 
venstre side av hjulholderen. Påfør litt fett på 
O-ringen og fest høytrykksslangen 1 til hjulens 
svivel og fest den med klemmen 2.

Sett høyre og venstre side av rulleholderen over 
aluminiumsakselen. Før du skru sammen slan-
gevalsenheten, må du sørge for at begge sider 
stemmer overens med sporene i aluminiumsak-
selen. Skru trommelholderen sammen.

Det skal ikke være noen avstand mellom hjul-
holderens to sider. Maskinen skal nå være klar 
til bruk.
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Tilbake


