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1 Důležité bezpečnostní pokyny
1.1

Symboly použité k označení pokynů

NEBEZPEČÍ
Nebezpečí, které může vést k vážným nebo nevyléčitelným
úrazům, nebo i úmrtí.
VÝSTRAHA
Nebezpečí, které může vést k vážným úrazům, nebo i úmrtí.
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí, které může vést k lehkým úrazům a škodám.
Než vysavač poprvé spustíte, musíte si pozorně přečíst tento návod k obsluze. Uschovejte si
tyto pokyny pro pozdější použití.
1.2
Návod k obsluze
Kromě návodu k obsluze a závazných bezpečnostních předpisů platných v zemi použití dodržujte
i ostatní obecně uznávané předpisy pro bezpečnost a správné použití.
1.3
Účel a určené použití
Zařízení slouží k průmyslovému využití, např. v továrnách, na stavbách či v dílnách. Zařízení je určeno rovněž pro komerční použití, například v hotelech, školách, nemocnicích, továrnách, prodejnách a
kancelářích či půjčovnách. Nehodám v důsledku nesprávného použití mohou zamezit pouze osoby,
jež zařízení používají. Zařízení je vhodné k vysávání suchého nehořlavého prachu, kapalin
Jakékoli jiné použití je pokládáno za nesprávné. Výrobce nijak neodpovídá za žádné škody způsobené takovým použitím. Riziko plynoucí z takového použití nese pouze uživatel. Správné použití zahrnuje i řádný provoz, servis a opravy dle specifikací výrobce.
PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.
Pro zařízení na prach třídy L (s typovým označením -0L, 2L, LC) platí následující:
Zařízení je vhodné k vysávání suchých nehořlavých nečistot a nebezpečného prachu
s hodnotou OEL1) > 1 mg/m3. Prach třídy L (IEC 60335-2-69). Prach náležející do
této třídy má hodnotu OEL1 > 1 mg/m3. V zařízeních určených pro prach třídy L prošel materiál filtru
testováním. Maximální stupeň propustnosti je 1 % a neexistují žádné zvláštní požadavky na likvidaci.
Před používáním dodržte národní předpisy. Vrací-li se výstupní vzduch z vysavače do místnosti, zabezpečte odpovídající míru výměny vzduchu L.
1.4

Důležité výstrahy

VÝSTRAHA
• Ke snížení nebezpečí požáru, rány elektrickým proudem anebo
úrazů si před použitím přečtěte a dodržujte všechny bezpečnostní
pokyny a výstražné značky. Tento vysavač je navržen tak, aby byl
bezpečný, když se používá k čištění podle specifikací. Pokud dojde
k poškození elektrických nebo mechanických součástí, musí čisticí
stroj a/nebo příslušenství před použitím opravit kompetentní servis
nebo výrobce, abyste se vyvarovali dalšího poškození stroje nebo
tělesného zranění uživatele.
OEL=limitní hodnota expozice, *) Volitelné příslušenství / možnost závisející na modelu
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• Děti musejí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.
• Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
• Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo
osobami, které nemají dostatečné zkušenosti a znalosti.
• Venkovní použití zařízení musí být omezeno na občasné použití.
• Tento stroj musí být skladován pouze ve vnitřních prostorách.
• Neopouštějte stroj, když je zapojený. Odpojte ho ze zásuvky, když
se nepoužívá a před údržbou.
• Nepoužívejte stroj s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Při odpojování ze zásuvky uchopte zástrčku, nikoliv kabel. Nesahejte na
zástrčku nebo čisticí stroj mokrýma rukama. Vypněte všechny ovládací prvky, než stroj odpojíte.
• Netahejte stroj nebo nenoste stroj za kabel, nepoužívejte kabel
jako držadlo, nezavírejte dveře přes kabel a nepokládejte kabel
okolo ostrých hran nebo rohů. Nepřejíždějte čisticím strojem přes
kabel. Udržujte kabel mimo zahřáté povrchy.
• Udržujte vlasy, volné oděvy, prsty a všechny části těla mimo otvory a pohyblivé části stroje. Nevkládejte do otvorů žádné předměty
a nepoužívejte stroj se zablokovanými otvory. Udržujte otvory bez
prachu, chlupů, vlasů nebo čehokoli jiného, co by mohlo omezovat
průtok vzduchu.
• Nepracujte ve venkovních prostorech při nízké teplotě.
• Nevysávejte hořlavé či výbušné kapaliny, například benzin, a nepracujte v oblastech, kde se mohou takové látky vyskytovat.
• Nepoužívejte stroj k vysávání čehokoli, co hoří nebo doutná, jako třeba cigarety, zápalky nebo horký popel.
• Věnujte zvláštní pozornost čištění na schodištích.
• Nepoužívejte bez nainstalovaných filtrů.
• Pokud čisticí stroj nefunguje správně nebo spadl, poškodil se, byl ponechán venku či spadl do vody, vraťte ho do servisního střediska nebo
prodejci.
• Obsluha musí být dostatečně poučena o používání těchto strojů.
• Zařízení nesmí být používáno jako vodní čerpadlo. Zařízení je určeno
k vysávání směsi vzduchu a vody.
• Zařízení připojte k řádně uzemněné elektrické přípojce. Zásuvka
a prodlužovací kabel musí mít funkční ochranný vodič.
• Zajistěte řádné větrání pracoviště.
• Zařízení nepoužívejte jako žebřík či stupínek. Zařízení se může pře236
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vrátit a poškodit. Hrozí nebezpečí zranění.
• Zásuvku na zařízení používejte pouze k účelům uvedeným v návodu.
• Uniká-li ze zařízení pěna či kapalina, ihned jej vypněte.
1.5

•
•
•
•

Dvojnásobně izolovaná zařízení*)

UPOZORNĚNÍ
Používejte pouze podle popisu v tomto návodu a pouze s příslušenstvím doporučeným od výrobce.
NEŽ STROJ ZAPOJÍTE, zkontrolujte typový štítek na stroji a zjistěte, zda jmenovité napětí souhlasí v rámci 10 % s dostupným napětím.
Toto zařízení má dvojnásobnou izolaci. Používejte pouze shodné náhradní díly. Přečtěte si pokyny k provádění servisu zařízení
s dvojnásobnou izolací.
Čistěte pravidelně zařízení na omezování hladiny vody a kontrolujte známky poškození.

Ve dvojnásobně izolovaném zařízení jsou dva systémy izolace místo uzemnění. Když má zařízení
dvojnásobnou izolaci, není opatřeno uzemněním a není třeba doplňovat uzemňovací prostředky. Provádění servisu dvojnásobně izolovaného zařízení vyžaduje mimořádnou opatrnost a znalost systému
a smí ho provádět pouze kvalifikovaný servisní personál. Náhradní díly pro dvojnásobně izolované
zařízení musejí být shodné s díly, které je třeba vyměnit. Dvojnásobně izolované zařízení je označené slovy „DVOJNÁSOBNÁ IZOLACE“ nebo „DVOJNÁSOBNĚ IZOLOVÁNO“. Na výrobku může být
použitý také symbol (čtverec ve čtverci). Stroj je vybaven speciálně navrženým kabelem, který musí
být v případě poškození vyměněn za kabel stejného typu. Je k dostání v autorizovaných servisních
střediscích a u prodejců a musí být namontován vyškoleným personálem.
1.6

•
•

•
•

•

Elektrická prípojka

VAROVÁNÍ
Horní část zařízení obsahuje díly pod napětím. Kontakt s díly pod
napětím způsobí vážné či dokonce smrtelné zranění. Na horní část
zařízení nikdy nestříkejte vodu.
Vysavač nesmí být použit, pokud elektrický kabel nebo zástrčka vykazují jakékoliv známky poškození. Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k poškození kabelu či zástrčky. Pokud k takovému poškození
dojde, může jej odstranit pouze společnost Nilfisk nebo autorizovaný servis Nilfisk.
Elektrický kabel ani zástrčku neberte do mokrých rukou.
Zástrčku nevytahujte ze zásuvky taháním za šňůru. Když chcete
zástrčku vytáhnout ze zásuvky, uchopte zástrčku, nikoliv šňůru.
Před zahájením jakýchkoliv servisních prací či oprav na přístroji
nebo kabelu je vždy třeba zástrčku vytáhnout ze zásuvky.
Za žádných okolností si nesmíte napájecí kabel omotávat kolem
prstů ani kolem žádné jiné části těla.

OEL=limitní hodnota expozice, *) Volitelné příslušenství / možnost závisející na modelu
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•
•
•

Doporučuje se, aby bylo zařízení připojeno přes proudový chránič s vestavěnou nadproudovou
ochranou.
Připravte elektrické díly (zásuvky, zástrčky a spojky) a položte prodlužovací vedení tak, aby byla
zachována třída ochrany.
Přípojky a spojky napájecích a prodlužovacích kabelů musí být vodotěsné.

Prodlužovací kabel
• Jako prodlužovací kabel použijte pouze verzi specifikovanou výrobcem nebo kabel vyšší kvality.
• Při práci s prodlužovacím kabelem zkontrolujte minimální průřez vodičů kabelu:
Délka kabelu

Průřez vodičů
< 16 A
1,5 mm2
2,5 mm2

až do 20 m
20 až 50 m

1.7

< 25 A
2,5 mm2
4,0 mm2

Nebezpečné materiály

VAROVÁNÍ
Nebezpečné materiály
Vysávání nebezpečných materiálů může vést k vážným nebo dokonce
smrtelným úrazům.
Zařízením není dovoleno vysávat následující materiály:
• žhavé materiály (doutnající cigarety, horký popel atd.),
• hořlavé, výbušné a agresivní kapaliny (např. benzin, rozpouštědla,
kyseliny, zásadité chemikálie atd.)
• a hořlavý či výbušný prach (např. hořčíkový nebo hliníkový prach
atd.).
Pro standardní zařízení (bez typového označení -0L, 2L, LC) platí dále
následující: Zařízením není dovoleno vysávat následující materiály:
• Nebezpečný prach.
1.8
Údržba
Před prováděním údržby vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Před používáním zařízení se ujistěte, zda
kmitočet a napětí uvedené na typovém štítku odpovídají síťovému napětí.
Zařízení je navrženo pro nepřetržitý náročný provoz. Prachové filtry je třeba vyměňovat v závislosti
na počtu provozních hodin. Zařízení čistěte suchou tkaninou s menším množstvím lešticího prostředku ve spreji.
Během údržby a čištění zacházejte se zařízením tak, aby nevznikalo žádné nebezpečí pro personál
údržby ani jiné osoby.
V místě údržby
• Používejte nucenou filtrovanou ventilaci
• Noste ochranný oděv
• Udržujte čistotu v místě údržby, aby do okolí nepronikly škodlivé látky.
Pro zařízení na prach třídy L (s typovým označením -0L, 2L, LC) platí následující:
Během údržby a čištění zacházejte se zařízením tak, aby nevznikalo žádné nebezpečí pro personál
údržby ani jiné osoby.
V místě údržby
• Používejte nucenou filtrovanou ventilaci
• Noste ochranný oděv
• Udržujte čistotu v místě údržby, aby do okolí nepronikly škodlivé látky.
Při údržbě a opravách musí být všechny kontaminované části, jež nelze dostatečně očistit:
• Zabaleny do dobře utěsněných sáčků
238
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•

Zlikvidovány způsobem, jenž je v souladu s platnými předpisy pro likvidaci takového odpadu.

1.9
Pravidelný servis a kontrola
Pravidelný servis a kontrolu zařízení musí provádět náležitě vyškolený personál v souladu s příslušnou legislativou a předpisy. Nutné jsou zejména pravidelné elektrické zkoušky uzemnění, izolačního
odporu a stavu elektrické šňůry.
V případě jakýchkoli závad MUSÍ být zařízení vyřazeno z provozu, podrobně zkontrolováno a opraveno oprávněným servisním technikem.
Alespoň jednou ročně musí technik společnosti Nilfisk nebo vyškolená osoba provést technickou kontrolu včetně filtrů, vzduchotěsnosti a ovládacích mechanismů.
2.0
Záruka
Pro záruku a ručení platí naše všeobecné obchodní podmínky.
Za škody, plynoucí ze svévolně provedených úprav a změn přístroje, z použití nesprávných kartáčů a
nevhodných čisticích prostředků a z použití přístroje za jiným než stanoveným účelem, výrobce nijak
neručí.
Podle ustanovení směrnice 2012/19/EU o odpadech z elektrických a elektronických zařízení se
použité elektrické spotřebiče musí sbírat odděleně a předat k ekologické recyklaci.

OEL=limitní hodnota expozice, *) Volitelné příslušenství / možnost závisející na modelu
Překlad originálního návodu
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2 Popis
2.1

Účel

Při správném používání jsou
průmyslové vysavače popsané
v tomto návodu vhodné k vy-

sávání suchého nehořlavého
prachu a kapalin, jež nepatří
mezi nebezpečné.

2.2

Ovládací prvky

Viz rozkládací stránka na začátku tohoto návodu k obsluze.

8 Vstupní spojka
9 Zásuvka k připojení elektrického zařízení 1)
10 Kabelový hák
11 Ovládací knoflík čištění filtru

1
2
3
4

Držadlo
Příchytka sací trubky
Držák příslušenství
Přepínač zařízení s regulátorem sacího výkonu1)
5 Přídržná úchytka
6 Nádoba na nečistoty
7 Úchyt k vyprázdnění nádoby 1)

1)

12 Přípojka přívodu stlačeného
vzduchu 1)
13 Přípojka pro pneumatické
nářadí 1)
14 Zámky nádoby 1)
15 Otočné kolečko s brzdou

3 Před uvedením do provozu
3.1

Zkompletování
vysavače

1

Při dodání jsou některé součásti
příslušenství uloženy v nádobě
a před prvním použitím vysavače
musí být vyjmuty. Sejměte horní
část vysavače: Síťovou zástrčku
zatím nepřipojujte do zásuvky.
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1. Síťovou zástrčku zatím nepřipojujte do zásuvky.
2. Otevřete přídržné úchytky (1)
a sejměte horní část vysavače.
3. Vyjměte příslušenství1) z nádoby na nečistoty a z obalu.
4. Do nádoby umístěte podle popsaných pokynů (vytištěných
na sáčku) ﬁltrační sáček.
DŮLEŽITÉ!
Připojení ﬁltračního sáčku
pevně natlačte na vstupní
spojku.
5. Nasaďte horní část vysavače
(nepoškoďte ﬁltrační sáček)
a uzavřete přídržné úchytky.
POZOR!
Ujistěte se, zda přídržné
úchytky správně dosedly.
6. Asi 20 cm od konce dolní
prodlužovací trubice
namontujte příchytku
sací trubice1) tak, jak je
znázorněno na obrázku.

1)
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4 Obsluha
4.1 Připojení
4.1.1 Připojení sací hadice

1. Připojte sací hadici.

4.1.2 Elektrické připojení

Provozní napětí uvedené na typovém štítku musí odpovídat napětí
síťového napájení.

1. Ujistěte se, že je vysavač
vypnutý.
2. Napájecí kabel připojte do
řádně nainstalované zásuvky s jištěním a zemnicím
kontaktem.

4.1.3 Připojení elektrického
zařízení1)

K zajištění souladu s předpisy lze
připojovat pouze schválená nářadí
vytvářející prach.
Maximální příkon připojeného elektrického zařízení je uveden v části
9.4: „Technické údaje“.

1. Elektrické zařízení připojte
k zásuvce elektrického zařízení1) na ovládacím panelu.

vypnuté.
Provozní tlak pneumatického nářadí je uveden v části 9.4 „Technické
údaje“.

1. Pneumatické nářadí připojte k horní rychlospojce1) na
ovládacím panelu.
2. Přívod stlačeného vzduchu
pak připojte k dolní rychlospojce1).

Před přepnutím spínače do polohy „auto“ se
ujistěte, zda je nářadí
připojované k zásuvce ve vysavači
vypnuté.

4.1.4 Připojení
pneumatického nářadí1)
Před přepnutím spínače do polohy „auto“ se
ujistěte, zda je nářadí
připojované k zásuvce ve vysavači

4.2 Zapnutí vysavače
4.2.1 Poloha přepínače „I“

1. Otočte přepínač do polohy
„I“.
Motor vysavače se spustí.

4.2.2 Poloha přepínače
„auto“1)

1. Otočte přepínač do polohy
„auto“1).
Po zapnutí připojeného
elektrického/pneumatického
zařízení se spustí i motor
vysavače.
2. Po vypnutí připojeného elektrického zařízení vysavač
ještě po chvíli poběží, aby
se veškerý prach ze sací
hadice dostal do ﬁltračního
sáčku.

Před přepnutím spínače do polohy „auto“ se
ujistěte, zda je nářadí
připojované k zásuvce ve vysavači
vypnuté.

1)
Možnost závisející na modelu
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4.2.3 Nastaveni sacího
výkonu1)

4.3 Čištění filtrační vložky
4.3.1 Čištění filtrační vložky
(systém Push&Clean)1)

Otáčky motoru a sací výkon
lze měnit regulátorem sacího
výkonu1). Sací výkon tak můžete přizpůsobit různým typům
vysávání.

1

0
auto

I

x3

2

Push & Clean
Filter Cleaning System
Jestliže poklesne sací výkon.

1. Nastavte sací výkon na maximum.
2. Zakryjte otvor hubice nebo
sací hadice dlaní ruky.

3. Začněte čistit filtr trojím
stisknutím tlačítka. Vyvolaný proud vzduchu odstraní
prach ulpělý na žebrech filtrační vložky.

4.3.2 Čištění filtrační vložky
(automatický systém
čištění filtru)1)

K zajištění trvale optimálního sacího výkonu se filtrační vložka během
provozu čistí automaticky. Silně
znečištěný filtr doporučujeme vyčistit kompletně.

10 sec .

1. Vypněte vysavač.
2. Zakryjte otvor hubice nebo
sací hadice dlaní ruky.

3. Otočte přepínač do polohy „I“
a nechte vysavač zhruba 10
sekund pracovat s ucpaným
otvorem sací hadice.

5 Aplikace a způsoby použití
5.1

Způsoby použití

Při správném použití může
přídavné příslušenství, sací
hubice a sací hadice zdokonalit
čištění a omezit námahu při
práci.

Efektivních výsledků dosáhnete
dodržováním několika pravidel
a současným využitím vlastních praktických zkušeností ve
speciﬁckých oblastech.
Zde je několik základních tipů.
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1)

Možnost závisející na modelu
Překlad originálního návodu

5.1.1 Vysávání suchých
materiálů

UPOZORNĚNÍ!
Nevysávejte hořlavé látky.
Před vysáváním suchých materiálů se vždy ujistěte, zda je
v nádobě vložen ﬁltrační sáček
(viz část 9.5 „Příslušenství“
s objednacími čísly). Likvidace
vysátého materiálu je pak jednoduchá a hygienická.

5.1.2 Vysávání kapalin

UPOZORNĚNÍ!
Nevysávejte hořlavé kapaliny.
Před vysáváním kapalin vždy
sejměte filtrační/odpadní sáček
a zkontrolujte, zda správně funguje plovák1) nebo omezovač
hladiny1). (Viz část 7.2.4 a 7.2.5
„Výměna filtrační vložky“.)

Po vysávání kapalin je ﬁltrační
vložka mokrá. Vlhká ﬁltrační
vložka se při vysávání suchých
materiálů rychleji zanáší. Z tohoto důvodu je před vysáváním
suchých materiálů potřeba
ﬁltrační vložku vyprat a usušit
nebo vyměnit za suchou.

Doporučujeme použít samostatnou ﬁltrační vložku nebo
ﬁltrační sítko.
Pokud se objeví pěna, ihned
přerušte práci a vyprázdněte
nádobu.
Jestliže chcete množství pěny
redukovat, použijte omezovač
pěnivosti Nilﬁsk Foam Stop
(objednací číslo naleznete v kapitole 9.5 Příslušenství“).

6 Po dokončení práce
6.1

Vypnutí a skladování
vysavače

6.2

Přeprava

1)
Možnost závisející na modelu
Překlad originálního návodu

ATTIX 7
ATTIX 19 GALLON

1. Vysavač vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze
zásuvky.
2. Napájecí kabel smotejte
a zavěste na držadlo.
3. Vyprázdněte nádobu na nečistoty a vysavač vyčistěte.
4. Po vysávání kapalin: Horní
část vysavače položte odděleně tak, aby mohla ﬁltrační
vložka vyschnout.
5. Vysavač skladujte v suché
místnosti, kde bude chráněn
před neoprávněným použitím.

Před přepravou nádoby na nečistoty zavřete všechny zajišťovací prvky. Jestliže je v nádobě na nečistoty kapalina, zařízení nenaklánějte.
Ke zvedání zařízení nepoužívejte jeřábový hák. Při transportu manipulujte se zařízením opatrně.
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7 Údržba
7.1

Plán údržby
Po dokončení práce

Podle potřeby

7.2.1

Výměna odpadního sáčku



7.2.2

Výměna filtračního sáčku



7.2.3

Vyprázdnění nádoby na nečistoty (ATTIX 7 / 19
GAL)

7.2.4

Výměna filtrační vložky (systém Push&Clean)1)



7.2.5

Výměna filtrační vložky
(automatický systém čištění filtru)1)





7.2 Údržba
7.2.1 Výměna odpadního
sáčku

1

2

1. Otevřete přídržné úchytky
a z nádoby na nečistoty sejměte horní část vysavače.
2. Připojovací část odpadního
sáčku (1) opatrně sejměte ze
vstupní spojky.
3. Připojení odpadního sáčku
zajistěte šoupátkem (2).
4. Odpadní sáček uzavřete stahovacím páskem (3).
5. Odpad likvidujte v souladu
s právními předpisy.
6. Do vyčištěné nádoby vložte
podle popisu v přiloženém
návodu nový odpadní sáček.

3
Připojení nového odpadního sáčku
pevně natlačte na vstupní spojku.

7.2.2 Výměna filtračního
sáčku

Připojení nového filtračního sáčku
pevně natlačte na vstupní spojku.
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1. Otevřete přídržné úchytky
a z nádoby na nečistoty sejměte horní část vysavače.
2. Připojení filtračního sáčku
opatrně sejměte ze vstupní
spojky.
3. Připojení filtračního sáčku
zajistěte šoupátkem.
4. Filtrační sáček zlikvidujte
v souladu s právními předpisy.
5. Do vyčištěné nádoby umístěte podle popisu v pokynech
(vytištěných na sáčku) nový
filtrační sáček.

1)

Možnost závisející na modelu
Překlad originálního návodu

7.2.3 Vyprázdnění nádoby na nečistoty (ATTIX 7/19 GALLON)
1. Z nádoby na nečistoty sejměte horní část vysavače.
2. Otevřete přídržné úchytky
(1) a z nádoby sejměte mezilehlý kruhový díl (2).
3. Zatáhněte za páčku v držadle (3) nahoru a nádobu nakloňte.
4. Shromážděné nečistoty vylijte.
5. Odpad likvidujte v souladu
s právními předpisy.
nebo:
1. Otevřete zámky nádoby (4).
2. K vyzvednutí nádoby z rámu
použijte držadla (5).
4. Shromážděné nečistoty vylijte.
5. Prázdnou nádobu vložte do
rámu a zavřete zámky (4).
6. Odpad likvidujte v souladu
s právními předpisy.

2
1

1

3

4
Vyprázdnění nádoby na nečistoty
po vysávání kapalin: sejměte mezilehlý kruhový díl, neboť správně
těsní pouze během sání.
Po vyprázdnění nádoby: před
smontováním očistěte okraj nádoby, těsnění v mezilehlém kruhovém
dílu a horní část vysavače.
Jestliže je těsnění nebo drážka
znečištěná či poškozená, dojde ke
snížení sacího výkonu.
Před opětovným zasunutím sací
hadice očistěte vstupní spojku
a hrdlo hadice.

7.2.4 Výměna filtrační vložky
(systém Push&Clean)1)

5

4

5

3
2
1

1)
Možnost závisející na modelu
Překlad originálního návodu

1. Z nádoby na nečistoty
sejměte horní část vysavače
a uložte ji s ﬁltrační vložkou
směrem nahoru. Horní část
vysavače nepokládejte na
kryt (1).
2. Držákem ﬁltru otočte vlevo
(2) a sejměte jej (3).
3. Opatrně vyjměte ﬁltrační
vložku.

245

4. Vyčistěte těsnění ﬁltru (4).
Zkontrolujte, zda není poškozené v případě potřeby
jej vyměňte.
5. Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny antistatické svorky
(5) a v případě potřeby je
nechte vyměnit v servisu
Nilﬁsk.
6. Zkontrolujte správnou činnost plováku (6): Při otočení
držáku ﬁltru by se měl plovák snadno pohybovat tam
a zpět.
7. Nasaďte novou ﬁltrační vložku.
8. Usaďte držák ﬁltru a zajistěte jej otočením vpravo.
9. Použitou ﬁltrační vložku
zlikvidujte v souladu s právními předpisy.

5
4

6
6

Nikdy nepoužívejte vysavač bez
filtru.

7.2.5 Výměna filtrační vložky
(automatický systém
čištění filtru)1)

1
3
2
4

6

5
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1. Otevřete přídržné úchytky
a z nádoby na nečistoty sejměte horní část vysavače.
Horní část vysavače položte
filtrační vložkou nahoru. Horní část vysavače nepokládejte na kryt (1) a nepoškoďte
filtrační vložku.
2. Odjistěte konzolu (2) a vyjměte ji.
3. Vyjměte držák filtru (3).
4. Opatrně vyjměte filtrační
vložku.
5. Vyčistěte těsnění filtru (4).
Zkontrolujte, zda není poškozené v případě potřeby
jej vyměňte.
6. Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny antistatické svorky
(5) a v případě potřeby je
nechte vyměnit v servisu Nilfisk.
7. Zkontrolujte, zda ovládací
klapka (6) čištění filtru správně pracuje. Ovládací klapka
by se měla snadno pohybovat tam a zpět.

1)

Možnost závisející na modelu
Překlad originálního návodu

8. Vyčistěte hadici hladinového
spínače (7).
9. Nasaďte novou filtrační vložku.
10.Nasaďte držák filtru. Ujistěte
se, zda je správné poloze.
11. Nasaďte držadlo a zajistěte
jej.
12.Použitou filtrační vložku zlikvidujte v souladu s právními
předpisy.

7

Nikdy nepoužívejte vysavač bez
filtru.

8 Odstraňování potíží
Závada
‡ Motor se nespustí

Příčina

Náprava

> Je spálená pojistka síťové zá- •
suvky.

Vyměňte síťovou pojistku.

> Došlo k aktivaci ochranného •
spínače proti přetížení.

Vysavač vypněte a nechte jej
přibližně 5 minut vychladnout.
Jestliže vysavač stále nelze
znovu zapnout, obraťte se na
servisní oddělení Nilfisk.

> Uhlíky se samočinnou regula- •
cí jsou opotřebené1)

Nechte uhlíky vyměnit v servisu Nilfisk.

‡ Motor nepracuje v automa- > Připojené elektrické/pneuma- •
tickém režimu
tické nářadí je vadné nebo je
nesprávně připojeno.

Zkontrolujte, zda připojované
elektrické nářadí funguje a zda
má správně zasunutou zástrčku.

> Jmenovitý výkon elektrického •
nářadí je příliš nízký.

Všimněte si, že minimální jmenovitý výkon je P>40 W

‡ Vysavač pracuje se sníže- > Sací výkon zvolený regulá- •
ným sacím výkonem.
torem sacího výkonu je příliš
nízký.

Nastavte sací výkon v souladu
s částí 4.2.3. „Nastavení sacího výkonu“.

> Je ucpaná sací hadice/hubi- •
ce.

Vyčistěte sací hadici/hubici.

> Filtrační sáček je plný.

•

Viz část 7.2.2 „Výměna filtračního sáčku“.

> Filtrační vložka je ucpaná.

•

Viz část 4.5 „Čištění filtrační
vložky“ a 7.2.5+7.2.6 „Výměna
filtrační vložky“.

> Pouze u systémů s automa- •
tickým čištěním filtru:
Závada čisticího mechanismu

Kontaktujte servis Nilfisk

‡ Při mokrém vysávání schá- > Nádoba je plná. (Plovák uza- •
zí sací výkon.
vřel sací otvor).

Vypněte vysavač. Vyprázdněte
nádobu.

‡ Vysavač se během mokré- > Nádoba je plná.
ho vysávání vypne.

•

Vypněte vysavač. Vyprázdněte
nádobu.

> Impedance napájení je příliš •
vysoká.

Vysavač připojte do jiné zásuvky blíže k pojistkové skříni.
Jestliže je impedance v předávacím bodě 0,15 , nemělo
by docházet ke kolísání napětí
o více než 7 %.

‡ Kolísání napětí

1)
Možnost závisející na modelu
Překlad originálního návodu

247

9 Technické údaje
ATTIX
19 GALLON
19 GALLON AS/
PE2
US
120
60
15
1 040 (1.4)
400 (0,5)
1 440 (1,9)

ATTIX 7

Napětí
Kmitočet sítě
Pojistka
Příkon
Příkon zásuvky k připojení elektrického zařízení
Celkový příkon

Maximální pr tok vzduchu
Maximální
podtlak
Hladina akustického tlaku LPA (IEC 60335-269)
Vibrace
ISO 5349 ah
Provozní hladina hluku

V
Hz
A
W
W
W

16

10

2 400
3 600

1 100
2 300

AU, NZ
220–240

GB

GB
110–120
50/60
13
16
1 200
1 800
560
3 000
1 760

10
1 100
2 300

ATTIX 19 GAL
19 GAL AS/PE2

m3/h
(l/min)

216
(3 600)

216
(3 600)

hPa
(in)

232
(6,85)

232
(6,85)

dB (A)

65 ±2

65 ±2

m/s2

≤ 2,5

≤ 2,5

dB (A)

57 ±2

57 ±2

I

I

IP X4

IP X4

25/273

25/273

(54/58)

(54/58)

Stupe ochrany (vlhkost, prach)

3)

CH, DK
220–240

ATTIX
751-01 / 751-11
751-21 / 761-21 XC
791-21

Třída ochrany

Hmotnost

EU

kg
(lb)

ATTIX 761-21 XC / 19 GALLON AS/PE2

Technické údaje a podrobnosti mohou být změněny i bez předchozího upozornění.
Příslušenství
Popis
ATTIX 751
19 GAL
Filtrační sáček (5 kusů)
Odpadní sáček (5 kusů)
Filtrační vložka
Textilní filtrační vložka

302002892
302001480
302000490
–

Popis

ATTIX 791
302002892
–
302000490
–

Obj. č.
ATTIX 7
15475
8469

Filtrační sítko
Nilfisk FoamStop (6×1 l)
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Obj. č.
ATTIX 761
19 GAL AS/
PE2
–
302001480
107400562
–

1)

Možnost závisející na modelu
Překlad originálního návodu
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Nilﬁsk n.v-s.a.
Riverside Business Park
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www.nilﬁsk.ru

SINGAPORE

Den-Sin
22 Tuas Avenue 2
639453 Singapore
Tel.: (+65) 6268 1006
www.densin.com
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Nilﬁsk (Pty) Ltd
Kimbult Oﬃce Park
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