
Vysávaè

N vod na pouá �ívanie

447 L

ES Prehlásenie o zhode

Dolu podpísaný Yasuhiko Kanzaki, oprávnený
spoloènos�ou Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho
Anjo,Aichi 446, Japonsko prehlasujem �e vysávaè

Model

(230 V, 50/60 Hz, 1200 W)

(Sériové èíslo: sériová výroba)

vyrobený v ALTO Nemecko GmbH, Guido-Oberdorfer-Str.
2-8, D-89287 Bellenberg, je v súlade s nasledovnými
normami alebo štandardizovanými dokumentmi:

EN292-1 EN 55014-2

EN 292-2 EN 61000-3-2

EN 60335-2-69 EN 61000-3-3

EN 55014-1 EN 60335-2-2

pod¾a smerníc rady 98/37 EG, 73/23 EWG a 89/336 EWG.

Yasuhiko Kanzaki Bellenberg, 17.02.2004

Makita 447 L



2

9.4 Technické údaje

MAKITA 447 L

Napätie

Sie ový kmito et

Príkon

Pripojená zá a� do zásuvky vysáva a

Celková pripojená zá a�/poistka

Objemový prietok (vzduch)

Podtlak

Nameraná hladina povrchového akustického tlaku
meraného vo vzdialenosti 1 m, ISO 3744

Prevádzková hlu nos

D �ka sie ovej šnúry

Typ sie ovej šnúry

Ochranná trieda

Typ ochrany (ochrana pred rozstrekovanou vodou)

Úrove rádiového rušenia

Objem nádr�ky

Šírka

H bka

Výška

Hmotnos

� è

� è

�

è �

å �

�

ò

å

�

V

Hz

W

W

W/A

max. l/m

max. Pa

dB(A)

dB(A)

m

l

mm

mm

mm

kg

EÚ

230

50/60

1200

2400

3600/16

3600

23000

60

57

7,5

I

IP 4

EN 55014-1

45

476

506

655

16

H07RN-3x1,5

AU

240

50/60

1200

1200

2400/10

3600

23000

60

57

7,5

I

IP 4

EN 55014-1

45

476

506

655

16

H07RN-3x1,5

CH

240

50

1200

1100

2300/10

3600

23000

60

57

7,5

I

IP 4

EN 55014-1

45

476

506

655

16

H07RN-3x1,5

9.5 Príslušenstvo

Názov

Jednorázové vrecká (balík po 5 ks)

Filtra ná vlo�kaè

Odpe ova „Foam STOP“ (6 x 1l)ò è

Objednávacie ísloè

W 302 001 311

W 302 001 315

W 8469
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Prí inaè NápravaPorucha

Zní�ený sací výkon. Ovláda om zvolený sací výkon je
príliš slabý.

Zanesená sacia hadica/dýza.
Tesnenie medzi hornou as ou
vysáva a a nádr�kou je
zne istené alebo chybné.
Vrecko s prachom je plné.

Filtra ná vlo�ka je zanesená.

Porucha istiaceho zariadenia.

è

è �
è

è

è

è

Nastavte sací výkon pod a
popisu v asti 4.2.3 „Ovládanie
sacieho výkonu.“
Vy istite saciu hadicu/dýzu.
Vy istite/vyme te tesnenie.

Pozri as 7.2.2 „Výmena
jednorázového vrecka.“
Pozri as 4.3 „ istenie
filtra nej vlo�ky“ a as 7.2.3
„Výmena filtra nej vlo�ky.“
Spojte sa so servisným
strediskom Makita.

¾
è

è
è                 ò

è �

è � È
è è �

è

Po as mokrého vysávania nie je
�iaden sací výkon.

è Nádr�ka je plná. Vypnite vysáva . Vyprázdnite
nádr�ku.

è

Kolísanie napätia. Príliš vysoká impedancia
napájania.

Pou�ite vhodnú predl�ovaciu
šnúru (pozri as 9.4
„Technické údaje“).
Pripojte vysáva do zásuvky,
ktorá je bli�šie k poistkovej
skrinke. Kolísanie napätia
nad 7 by nemalo nasta , ak je
impedancia v bode prechodu
< 0,15 .

è �

è

�

Ù

9. ALŠIE INFORMÁCIEÏ

9.1 Recyklácia vysáva a

9.2 Záruka

9.3 Testy a schválenia

è
Starý vysáva okam�ite znefunk nite.

1. Vytiahnite zástr ku zo zásuvky a odre�te prívodnú šnúru.

Vysáva obsahuje hodnotné materiály, ktoré by mali by
recyklované. Preto vyu�ite miestne stredisko
na odovzdanie odpadov.

Pre alšie informácie sa skontaktujte s miestnymi úradmi
alebo s najbli�ším predajcom.

Na túto záruku platia naše všeobecné podmienky. Zariadenie podlieha zmenám vyplývajúcim z nových
technických poznatkov.

Vysáva e sú testované tak, ako je to uvedené v IEC/EN 60335–2-69, vrátane dodatku AA. Pri zariadení
v prachovej triede Lboli všetky po�iadavky splnené.

Vysáva e musia by pravidelne kontrolované v súlade s národnými predpismi prevencie vo i úrazom
(v Nemecku tak, ako je to uvedené vo VBG 4 a DIN VDE 0701 as I a as 3 v pravidelných intervaloch
a po opravách alebo úpravách).

è è

è

è �

ï

è

è � è
È � È �

Prachový test musí robi minimálne raz ro ne výrobca alebo vyškolená osoba. Tento test obsahuje
napríklad kontrolu poškodenia filtra, i je vysáva vzduchotesný a i jeho ovládacie prvky riadne
fungujú.

� è
è è è
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1. DÔLE�ITÉ BEZPEÈNOSTNÉ POKYNY

Pre vašu vlastnú bezpeènos�

Urèený úèel pou�ívania

Opatrenia a bezpeènostné predpisy pri pou�ívaní vysávaèa

Tento vysávaè nechajte obsluhova� len osoby, ktoré boli vyškolené na jeho pou�ívanie, a ktoré sú výslovne
oprávnené ho pou�íva�.

Napriek jednoduchej manipulácii tento vysávaè nie je vhodný na pou�ívanie de�mi.

Pou�ívanie vysávaèa podlieha platným národným predpisom. Okrem prevádzkových inštrukcií a záväzných
predpisov prevencie voèi úrazom platným v krajine pou�ívania dodr�iavajte tie� príslušné predpisy
na bezpeèné a riadne pou�ívanie.

Nepou�ívajte �iadne nebezpeèné pracovné techniky.

Vysávaè popísaný v tomto návode na pou�ívanie je vhodný na:

• komerèné pou�ívanie, napríklad v hoteloch, školách, nemocniciach, fabrikách, dielòach, kanceláriách
a podobných zariadeniach;

• separáciu prachu s expozièným limitom väèším ako 1 mg/m (prachová trieda L).

Vysávaèom nie je mo�né vysáva� nasledovné materiály:

• horúce materiály (horiace cigarety, horúci popol, atï.);

• hor¾avé, výbušné a agresívne kvapaliny (napríklad benzín, rozpúš�adlá, kyseliny, alkálie, atï.), hor¾avé
a výbušné prášky (napríklad horèíkový, hliníkový prach, atï.).

Pri pou�ívaní vysávaèov prachu musí by� adekvátna rýchlos� výmeny vzduchu v miestnosti, kde ústi aj
hadica vysávaèa (dodr�iavajte, prosím, predpisy platné vo vašej krajine).

Pred zaèatím práce musí by� obsluha oboznámená:

• s pou�ívaním vysávaèa,

• s rizikami spojenými s vysávaným materiálom,

• s bezpeènou likvidáciou povysávaného materiálu.

Pravidelne kontrolujte prívodnú elektrickú šnúru, èi nevykazuje známky poškodenia.

Ak je prívodná šnúra poškodená, musí by� ihneï vymenená v servisnom stredisku Makita alebo elektrikárom,
aby sa zabránilo mo�nosti úrazu elektrickým prúdom.

Pou�ívajte len ten typ prívodnej šnúry, ktorý je uvedený v tomto návode.

Pred spustením

Pred pou�itím vysáva a si dobre pre ítajte návod na pou�itie a pri práci ho majte
poruke.

è è

Symboly pou�ívané na oznaèenie pokynov

Tento symbol sa pou�íva na ozna enie bezpe nostných pokynov, ktoré musia by
dodr�ané, aby nedošlo k zraneniu osôb.

è è �

Tento symbol sa pou�íva na ozna enie bezpe nostných pokynov, aby sa vysáva
nepoškodil a jeho výkon neklesol.

è è è

Tento symbol ozna uje tipy a pokyny na zjednodušenie práce a zabezpe enie
bezpe nej prevádzky.

è è
è
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6. Do vy istenej nádr�ky vlo�te nové
filtra né vrecko tak, ko je to popísané
v prilo�ených pokynoch.

Dobré pripojenie filtra ného vrecka
k had icove j ob j ímke dos iahne te
primeraným zatla ením na spoj.

1. Odklopte svorky a stiahnite hornú as
vysáva a z nádr�ky. Túto hornú as
polo�te tak, aby filtra ná vlo�ka
smerovala hore. Nekla te ju na chráni
(1) a nepoško filtra nú vlo�ku.

2. Otvorte rú ku (2) a demontujte ju.

3. Demontujte dr�iak filtra (3).

4. Filtra nú vlo�ku opatrne vytiahnite.

5. Vy i s t i t e t e s n e n i e f i l t r a ( 4 )
a skontrolujte, i nie je poškodené.
Pod a potreby vyme te.

6. Skontrolujte antistatickú svorku (5), i
nie je poškodená, a ak treba, dajte ju
v servisnom stredisku Makita vymeni .

7. Skontrolujte, i kontrolné veko (6)
na istenie filtra riadne funguje. Toto by
sa malo ahko pohybova dozadu
a dopredu.

8. Vy istite hadicu hladiny (7).

9. Nasa te novú filtra nú vlo�ku.

10. Nasa te dr�iak filtra. Dbajte, aby bol
v správnej polohe.

11. Nasa te rú ku a uzavrite ju.

12. Pou�itú filtra nú vlo�ku zlikvidujte
pod a miestnych predpisov.

Vysáva bez tohto filtra nikdy nepou�ívajte.

è
è a

è

è

è �
è è �

è
ï è

dzujte è

è

è

è
è

¾ ò

è

�

è
è

¾ �

è

ï è

ï

ï è

è
¾

è

Dôle�ité

7.2.3 Výmena filtra nej vlo�ky

Po as nasledujúcej práce zabezpe te,
aby sa pri nej zbyto ne neprášilo. Noste
respirátor P2.

Pozor:

è

è è
è

8. VYH ADÁVANIE A ODSTRA OVANIE PORÚCH¼ Ò

Prí inaè NápravaPorucha

Motor nenaštartuje. Sie ová poistka je vyrazená.
Vypla sa nadprúdová ochrana.

� Dajte novú poistku.
Vypnite vysáva a nechajte ho
chladnú asi 5 minút. Ak ho nie
je mo�né ani tak spusti , spojte
sa so servisným strediskom
Makita.

è
�

�

Motor nechce be�a
v automatickom re�ime.

� Nástroj je chybný, alebo je zle
pripojený.

Skontrolujte, i elektrický
nástroj funguje, a i je jeho
zástr ka riadne zastr ená.

è
è

è è
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Nepoškodzujte prívodnú šnúru, napríklad šliapaním po nej, �ahaním za òu alebo pritláèaním na òu.

Prívodnú šnúru vy�ahujte zo zásuvky �ahom za zástrèku a nie za šnúru.

Vysávaè skontrolujte, èi je v dobrom stave. Zástrèky a všetky elektrické spoje musia by� najmenej
vo vodotesnom prevedení.

Ak je filtraèná vlo�ka poškodená, vysávaè nepou�ívajte.

Ak sa tvorí pena, alebo ak preteká kvapalina, vysávaè okam�ite zastavte a vyprázdnite jeho nádr�.

Pravidelne èistite zabudovanú hadicu ukazovate¾a hladiny na obmedzovanie hladiny vody a kontrolujte,
èi nie je poškodená.

Pozri èas� 5, kde sú informácie o manipulácii s kvapalinami a (nebezpeèným) prachom.

è
è

è è è �

è è è
è

è è

Vysávanie kvapalín

Elektrické komponenty

Pred pripojením vysáva a do siete skontrolujte jeho menovité napätie. Zaistite, aby napätie uvedené
na typovom štítku vysáva a zodpovedalo napätiu miestnej elektrickej siete.

Ak pou�ívate predl�ova ku, pou�ívajte len odporú anú výrobcom alebo vyššej kvality (pozri as 9.4
„Technické údaje“).

Odporú a sa, aby vysáva bol pripojený cez isti okruhu prúdovej ochrany. Ten zastavuje prívod prúdu, ak
zvodový prúd do zeme prekro í hodnotu 30 mAza 30 ms, alebo má obvod testovania uzemnenia.

Pri pou�ívaní predl�ovacích šnúr skontrolujte, i majú minimálny prierez vodi ov:

Zaran�ujte elektrické diely (zásuvky, zástr ky a spojky) a predl�ova ku ve te tak, aby bola dodr�aná
ochranná trieda.

Nikdy nestriekajte vodu na hornú as vysáva a. Ohrozujete osoby a hrozí riziko skratu.

Dodr�iavajte najnovšie vydanie IEC predpisov.

Zásuvku na vysáva i pou�ívajte len na ú ely uvedené v návode na pou�ívanie.

Pred zastr ením spotrebi a do tejto zásuvky:

1. Vypnite vysáva

2. Vypnite nástroj, ktorý chcete pripoji .

è è ï

è � è tým

è è

è è

è.

�

Zásuvka na nástroje

D �ka kábluå

20 a� 50 m

m

Prierez

2,5 mm

16 A

4,0 mm

25 A

do 20 m 1,5 mm 2,5 mm

Údr�ba, istenie a opravyè

Vykonávajte len takú údr�bu, ktorá je popísaná v tomto návode na pou�ívanie.

Pred istením alebo údr�bou vysáva a v�dy vytiahnite jeho zástr ku zo siete.

Po as údr�by a istenia manipulujte s vysáva om tak, aby ste nezranili �iadne osoby.

V mieste údr�by:

pou�ívajte nútené vetranie filtrovaným vzduchom,

noste ochranný odev,

istite vysáva tak, aby sa do okolia nedostali �iadne škodlivé látky.

Ka�dý rok musí servis Makita alebo vyškolená osoba vykona prachový test. Tento test zah a napríklad,
i nie je poškodená filtra ná vlo�ka, i je vysáva vzduchotesný a i ovládacie prvky riadne fungujú.

è è è

è è è

•

•

• è è

� àò
è è è è è

POZOR! Dodr�iavajte prevádzkové a bezpeènostné inštrukcie pri nástrojoch
pripojených do tejto zásuvky.

5

6. PO SKON ENÍ PRÁCEÈ

6.1
1. Vypnite vysáva a vytiahnite ho zo siete.

2. Zvi te prívodnú šnúru a zaveste ju na hák. Zaveste saciu
t rubku/dýzu (na ob jednávku) na pr ípravok
pre príslušenstvo.

3. Vyprázdnite nádr�ku a vysáva vy istite.

4. Po vysávaní kvapaliny:

Ulo�te hornú as vysáva a oddelene, aby sa filtra ná
vlo�ka mohla vysuši .

5. Ulo�te vysáva v suchej miestnosti, chránenej
pred nepovolanými osobami.

è

ò

è è

è � è è
�

è

7. ÚDR�BA

7.1 Plán údr�by

7.2.2 Vyme te jednorázové vreckoò

Po práci Pod¾a potreby

7.2.1 Vyprázdnite nádr�ku

7.2.4 Skontrolujte, i nie je zanesená
hadica a príslušenstvo a pod a
potreby vy istite.

è
¾

è

7.2.3 Vyme te filtra nú vlo�kuò è

7.2 Údr�ba
7.2.1 Vyprázdnenie zne isteného obsahu nádr�ky

Len po vysávaní neškodného prachu.

7.2.2 Výmena jednorázového vrecka

Po as nasledujúcej práce zabezpe te, aby sa pri nej
zbyto ne neprášilo. Noste respirátor P2.1 .

è

è è
è

Ke vysávate bez filtra ného vrecka, vyprázdnite nádr�ku

1. Stiahnite hornú as vysáva a z nádr�ky.

2. Chy te nádr�ku zo spodku a vyprázdnite ju.

3. Ne istotu zlikvidujte pod a miestnych predpisov.

4. Pred osadením hornej asti vysáva a o istite okraj
nádr�ky.

Pred nasadením sacej hadice:

5. Skontrolujte prívod a objímku hadice.

Otvorte svorky a stiahnite hornú as vysáva a z nádr�ky.

2. Uzavrite jednorázové vrecko lankom, vyt ajúcim von
z vrecka.

3. Opatrne demontujte pripojenie vrecka k hadicovej
objímke.

4. Vrecko uzavrite príslušným uzáverom.

5. Ne istoty zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

ï è

è � è

�

è ¾

è è è

è � è

áè

è

12



Príslušenstvo a náhradné diely

Pou�ívajte len kefky dodané s vysáva om alebo uvedené v tomto návode na pou�ívanie. Pou�ívanie iných
kefiek mô�e nepriaznivo ovplyvni bezpe nos . Pou�ívajte len originálne príslušenstvo a náhradné diely
Makita (pozri as 9.5). Pou�ívanie iných dielov mô�e nepriaznivo ovplyvni bezpe nos .

è
� è �

è � � è �

PRE VAŠU BEZPEÈNOS�

Všeobecné bezpeènostné pokyny pre prácu s náradím

1. Náradie pred zaèatím práce skontrolujte. S poškodeným náradím nikdy nepracujte.

2. Z náradia neodstraòujte bezpeènostné kryty a ostatné bezpeènostné prvky, ktoré zais�ujú bezpeèné
pou�ívanie náradia.

3. V náradí pou�ívajte iba brúsne kotúèe, ktorých prípustné otáèky zodpovedajú minimálne najvyšším
vo¾nobe�ným otáèkam náradia. Pri pou�ívaní brúsnych kotúèov s prelisom pou�ívajte iba brúsne kotúèe
vystu�ené sklenenými vláknami. Náradie sa nesmie pou�íva� na opracúvanie materiálov obsahujúcich
azbest.

4. Brúsne kotúèe pred pou�ívaním skontrolujte. Poškodené, vyštrbené, prasknuté alebo zdeformované
kotúèe nahraïte novými.

5. Pri upínaní kotúèov pou�ívajte iba upínacie príruby dodávané s náradím.

6. Pri upínaní/výmene kotúèov dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu upínacích prvkov náradia - závitu
brúsneho vretena, upínacích prírub, upínacej matky a dosadacích plôch. Poškodenie týchto èastí mô�e
vies� k zlomeniu alebo znièeniu kotúèa pri práci.

7. Náradie pri práci dr�te pevne oboma rukami. Náradie nikdy neprenášajte s prstom na vypínaèi.

8. Pohyblivých èastí náradia sa nedotýkajte.

9. Sie�ovú šnúru veïte v�dy smerom od náradia, mimo dosahu jeho pohyblivých èastí.

10. Brúsne kotúèe pred pou�itím skontrolujte. Musia by� do náradia bezchybne upnuté a musia sa da� vo¾ne
otáèa�. Pred ich pou�itím ich otestujte spustením náradia naprázdno na najvyššie otáèky po dobu
minimálne 30 sekúnd. Poškodené, zdeformované alebo vibrujúce brúsne kotúèe nepou�ívajte.

11. Pou�ívajte iba kotúèe, ktorých vlastnosti zodpovedajú povahe opracúvaného materiálu.

12. Pri brúsení/rezaní kovov odletujú iskry. Dávajte pozor, aby odletujúce iskry neohrozovali �iadne osoby
alebo zvieratá. V mieste dopadu odletujúcich iskier sa nesmú nachádza� �iadne hor¾avé alebo ¾ahko
zápalné materiály (nebezpeèie po�iaru).

13. Pri práci pou�ívajte ochranné okuliare a chránièe sluchu.

14. Náradie nikdy neodkladajte v zapnutom stave. Náradie pred odlo�ením vypnite a poèkajte, kým úplne
nezastane.

15. Kotúèe a obrobok sa pri práci zahrievajú na vysokú teplotu; pred ich výmenou poèkajte, kým
nevychladnú.

16. Náradie, pou�ívané vo vo¾nom priestranstve, sa musí pripája� do siete cez ochranný (FI) istiè, ktorého
rozpájací prúd je max. 30 mA. Zástrèky a zásuvky pou�itých predl�ovacích šnúr musia by� schválené
na pou�ívanie vo vo¾nom priestranstve (s ochranou proti rozstrekujúcej vode).

VŠEOBECNÉ BEPEÈNOSTNÉ POKYNY

POZOR! Preèítajte si všetky pokyny. Chyby pri dodr�iavaní ni�šie uvedených
pokynov mô�u spôsobi� úder elektrickým prúdom, prípadne �a�ké zranenia. Ni�šie
pou�itý pojem „elektrické náradie" sa vz�ahuje na elektrické náradie
prevádzkované na elektrickej sieti (s prípojným káblom) a na elektrické náradie
prevádzkované na akumulátore (bez prípojného kábla).
TIETO POKYNY DOBRE USCHOVAJTE.

(v zmysle STN EN 60745-1 èas�, èl. 8.12.1)
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5. APLIKÁCIE A TECHNICKÉ POU�ITIE

5.1 Techniky
Pri správnom pou�ívaní, mô�u doplnky, sacie dýzy a sacie hadice zlepšova a u ah ova vysávanie.

Efektívne istenie je mo�né dosiahnu pri riadnom dodr�iavaní pokynov v kombinácii s vlastnými
skúsenos ami v špecializovaných oblastiach.

Ponúkame nieko ko základných tipov.

Pred vysávaním sa v�dy uistite, �e filtra né vrecko je
na svojom mieste v nádr�i (pozri as 9.5 „Príslušenstvo,“
kde je uvedené objednávacie íslo). Likvidácia vysatého
materiálu je potom jednoduchá a hygienická.

Po vysávaní kvapalín je filtra ná vlo�ka vlhká. Takáto
filtra ná vlo�ka sa zanesie rýchlejšie, ak sa za ne vysáva
suchý materiál. Z tohto dôvodu by mala by pred vysávaním
suchého materiálu filtra ná vlo�ka vypraná a vysušená,
alebo nahradená suchou vlo�kou.

Pred vysávaním kvapalín:

1. V�dy vyberte jednorázové vrecko.

2. Skontrolujte, i nie je hadica indikátora hladiny obmedzujúceho výšku hladiny zanesená a pod a
potreby ju vy istite.

Odporú a sa pou�ívanie samostatnej filtra nej vlo�ky alebo filtra ného sitka.

Ak sa objaví pena, ihne prerušte prácu a nádr�ku vyprázdnite.

Na zni�ovanie mno�stva peny pou�ívajte odpe ujúci prípravok „Foam Killer“ (pozri as 9.5 „Príslušenstvo,“
kde nájdete objednávacie íslo).
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5.1.1 Vysávanie ne istôt

POZOR

Nevysávajte hor avé látky.

5.1.2 Vysávanie kvapalín

POZOR

Nevysávajte hor avé látky.

è

¾

¾
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1) Pracovné miesto

2) Elektrická bezpeènos�

3) Bezpeènos� osôb

4) Svedomité zachádzanie a pou�ívanie elektrického náradia

a) Udr�ujte vaše pracovné miesto èisté a upratané. Neporiadok a neosvetlené oblasti pracovnej plochy
mô�u vies� k úrazom.

b) So strojom nepracujte v oblastiach ohrozených explóziou, kde sa nachádzajú hor¾avé kvapaliny,
plyny alebo prach.

Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré mô�u prach, hor¾avé kvapaliny alebo plyny zapáli�.

c) Deti a iné osoby udr�iavajte pri pou�ívaní elektrického náradia v dostatoènej vzdialenosti od vášho
pracovného miesta.

Pri rozptýlení mô�ete strati� kontrolu nad strojom.

a) Prípojná zástrèka stroja musí lícova� so zásuvkou (vidlica náradia sa musí zhodnú� so zásuvkou).
Zástrèka nesmie by� �iadnym spôsobom upravená. Nikdy vidlicu akýmko¾vek spôsobom
nevymieòajte. S uzemneným náradím nikdy nepou�ívajte rozdvojku. Spoloène so strojom
s ochranným uzemnením nepou�ívajte �iadne adaptérové zástrèky. Neupravené zástrèky a vhodné
zásuvky zni�ujú riziko úderu elektrickým prúdom.

b) Zabráòte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi, ako sú napr. potrubia, kúrenie, sporáky
a chladnièky.

Ak je vaše telo uzemnené, existuje zvýšené riziko úderu elektrickou energiou.

c) Chráòte stroj pred da�ïom a vlhkom. Vniknutie vody do elektrického stroja zvyšuje riziko úderu
elektrickou energiou.

d) Dbajte na úèel kábla, nepou�ívajte ho na nosenie èi zavesenie stroja, alebo na vytiahnutie zástrèky
zo zásuvky.

Kábel udr�iavajte ïaleko od tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých dielov stroja.

Poškodené alebo zapletené káble zvyšujú riziko úderu elektrickým prúdom.

e) Ak pracujete s elektrickým náradím vo vonkajších priestoroch, pou�ívajte iba také predl�ovacie
káble, ktoré sú schválené aj na vonkajšie pou�itie. Pou�itie predl�ovacieho kábla, ktorý je vhodný
pre pou�itie vo vonkajších priestoroch zni�uje riziko úderu elektrickým prúdom.

a) Buïte pozorný, dávajte pozor na to, èo robíte a pristupujte k práci s elektrickým náradím rozumne,
pou�ívajte svoje zmysly. Stroj nepou�ívajte, ak ste unavený, alebo ste pod vplyvom drog, alkoholu
alebo liekov. Moment nepozornosti pri pou�ití elektrického náradia mô�e vies� k vá�nym zraneniam.

b) Noste osobné ochranné prostriedky a v�dy ochranné okuliare. Nosenie osobných ochranných
pomôcok, ako sú maska proti prachu, bezpeènostná obuv s protisklzovou podrá�kou, ochranná
prilba alebo slúchadlá, pod¾a druhu nasadenia elektrického náradia, zni�ujú riziko zranenia.

c) Zabráòte neúmyselnému uvedeniu stroja do prevádzky. Predtým, ne� zastrèíte zástrèku do zásuvky,
presvedète sa, èi je spínaè v polohe „Vypnuté". Ak máte pri nosení stroja prst na vypínaèi alebo keï
pripojíte stroj ku zdroju prúdu zapnutý, mô�e to vies� k úrazom.

d) Kým stroj zapnete, odstráòte nastavovacie nástroje alebo skrutkovaè. Nástroj alebo k¾úè, ktoré sa
nachádzajú v otáèacom diele stroja, mô�u vies� k zraneniam.

e) Nepreceòujte sa. Zabezpeète si bezpeèný postoj a v�dy udr�iavajte rovnováhu. Tým mô�ete stroj
v neoèakávaných situáciách lepšie kontrolova�.

f) Noste vhodný odev. Nenoste �iadny vo¾ný odev alebo šperky. Vlasy, odev a rukavice udr�iavajte
ïaleko od pohyblivých dielov. Vo¾ný odev, šperky alebo vlasy mô�u by� zachytené pohyblivými
dielmi.

g) Ak je mo�nos� namontova� odsávacie alebo záchytné prípravky, presvedète sa, �e sú pripojené
a správne pou�ívané.

Pou�itie týchto prípravkov zni�uje ohrozenie prachom.

a) Stroj nepre�a�ujte. Na svoju prácu pou�ívajte stroj k tomu urèený. S vhodným elektrickým náradím
budete pracova� v danej oblasti lepšie a bezpeènejšie.

b) Nepou�ívajte �iadne elektrické náradie, ktorého vypínaè je chybný. Elektrické náradie, ktoré nie je
mo�né zapnú� alebo vypnú�, je nebezpeèné a musí by� opravené.

c) Kým vykonáte nastavenie stroja, výmenu dielov, príslušenstva alebo stroj odlo�íte, vytiahnite
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Poznámka:

Zaistite, aby svorky riadne zaklapli.

4  PREVÁDZKA.

4.1 Pripojenia

è4.2 Zapnutie vysáva a

4.1.1 Pripojenie sacej hadice

4.1.2 Elektrické pripojenie

4.1.3 Pripojenie elektrických nástrojov

4.2.1 Prepnutie do polohy I

4.2.2 Prepnutie do polohy „auto“

4.2.3 Ovládanie sacej sily

4.3 istenie filtra nej vlo�ky

Na zaistenie v�dy najlepšieho sacieho výkonu sa vlo�ka automaticky istí po as prevádzky.
Ak sa filtra ná vlo�ka mimoriadne zne istí, odporú a sa kompletné vy istenie.

1. Pripojte saciu hadicu.

Pracovné napätie uvedené na typovom štítku musí by v súlade s napätím miestnej elektrickej siete.

1. Skontrolujte, i je vysáva vypnutý

2. Zasu te zástr ku prívodnej šnúry do riadne inštalovanej zásuvky s uzem ovacím kontaktom.

V záujme dodr�ania predpisov pou�ívajte len schválené elektrické nástroje.

Maximálna spotreba pripojeného nástroja je uvedená v asti 9.4 „Technické údaje.“

1. Uistite sa, �e vysáva je vypnutý

2. Pripojte elektrický nástroj do zásuvky v ovládacom paneli.

1. Prepnite prepína do polohy „I“.

Motor vysáva a za ne pracova .

1. Prepnite spína do polohy „auto.“

Vysáva sa zapne po zapnutí príslušného
elektrického nástroja.

2. Po vypnutí elektrického nástroja bude vysáva ešte
chví u pracova , aby sa prach z hadice dostal
do filtra ného vrecka

Rýchlos motora a sací výkon mô�u by nastavované
ovláda om sacieho výkonu. Ten umo� uje presné
nastavenie sacieho výkonu na rôzne druhy prác.

1. Vypnite vysáva

2. Uzavrite dýzy alebo otvor sacej hadice dla ou vašej ruky.

3. Prepnite spína do polohy „I“ a s takto upchatou hadicou nechajte vysáva asi 10 sekúnd be�a .
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Pozor

Pred prepnutím prepína a do polohy „auto“ zaistite,
aby bol príslušný elektrický nástroj vypnutý.
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zástrèku zo zásuvky. Toto preventívne opatrenie zabráni neúmyselnému zapnutiu stroja.

d) Nepou�ívané elektrické náradie uskladòujte mimo dosah detí. Nenechajte stroj pou�íva� osobám,
ktoré nie sú so strojom oboznámené alebo neèítali tieto pokyny. Elektrické náradie je nebezpeèné, ak
ho pou�ívajú neskúsené osoby.

e) Starajte sa o stroj svedomito. Skontrolujte, èi pohyblivé èasti stroja pracujú bezchybne a neprieèia sa,
èi diely nie sú zlomené alebo poškodené tak, �e je obmedzená funkcia stroja. Poškodené diely
nechajte pred nasadením stroja opravi�.

Ve¾a úrazov má príèinu v zle udr�iavanom elektrickom náradí.

f) Rezné nástroje udr�ujte ostré a èisté. Starostlivo ošetrované rezné nástroje s ostrými reznými
hranami sa menej prieèia a dajú sa ¾ahšie vies�.

g) Pou�ívajte elektrické náradie, príslušenstvo, nasadzované nástroje a pod. pod¾a týchto pokynov tak,
ako je to pre ten-ktorý urèitý špeciálny typ stroja predpísané. Rešpektujte pritom pracovné
podmienky a prevádzkovú èinnos�. Pou�ite elektrického náradia na iné úèely, ako na ktoré je urèené,
mô�e vies� k nebezpeèným situáciám.

a) Váš stroj nechajte opravova� iba kvalifikovaným odborným personálom a pou�ívajte iba originálne
náhradné diely. Tým sa zaistí, �e bezpeènos� stroja zostane zachovaná.

5) Servis

DOPLÒUJÚCE BEZPEÈNOSTNÉ ZÁSADY

1. V�dy pou�ívajte ochranu oèí a uší (ochranné okuliare, chránièe sluchu). Taktie� by ste mali
pou�íva� ïalšie osobné ochranné prvky, ako napríklad masku proti prachu, rukavice, prilbu
a zásteru.

2. V�dy sa uistite, �e je nástroj vypnutý a vytiahnutý zo zásuvky predtým, ne� na prístroji vykonáte
nejakú prácu.

3. Kryty neodnímajte.

4. Pou�ívajte len kotúèe so správnou ve¾kos�ou a s maximálnou prevádzkovou rýchlos�ou aspoò
takou vysokou, ako je najvyššia vo¾nobe�ná rýchlos�, vyznaèená na štítku nástroja. Keï
pou�ívate kotúèe s prelisom, uistite sa, �e sú to iba kotúèe s laminátovou výstu�ou.

5. Pred pou�itím skontrolujte kotúè, èi sa na òom nenachádzajú praskliny alebo poškodenia. Ihneï
vymeòte popraskaný alebo poškodený kotúè.

6. Pre správnu montá� a pou�itie kotúèa postupujte pod¾a pokynov výrobcu. S kotúèmi narábajte
opatrne a skladujte ich správne.

7. Nepou�ívajte samostatné redukèné priechodky alebo adaptéry na prispôsobenie brúsneho
kotúèa s ve¾kým prierezom.

8. Pou�ívajte len príruby urèené pre tento nástroj.

9. Nepoškodzujte vreteno, prírubu (obzvláš� povrch v smere inštalácie) alebo upínaciu maticu.
Následkom poškodenia týchto súèiastok by mohlo by� zlomenie kotúèa.

10. Pri nástrojoch, ktoré majú by� osadené kotúèom so závitovým prierezom, sa uistite, �e závit
kotúèa je dostatoène dlhý v porovnaní s då�kou vretena.

11. Pred pou�itím nástroja na samotné brúsenie ho spustite na najvyššej vo¾nobe�nej rýchlosti
aspoò na 30 sekúnd v bezpeènej polohe. Okam�ite ho vypnite, ak poèujete akéko¾vek vibrácie
alebo chvenie, ktoré by mohlo naznaèova� nedostatoèné namontovanie alebo zle vyvá�ený
kotúè. Skontrolujte nástroj a zistite príèinu.

12. Skontrolujte, èi je opracovávaný predmet správne zaistený.

13. Nástroj dr�te pevne.

14. Ruky dr�te mimo rotujúcich èastí.

15. Uistite sa, �e sa kotúè nedotýka obrábaného materiálu skôr, ne� prístroj zapnete.

16. Na brúsenie pou�ívajte urèenú èas� kotúèa.

17. Nepou�ívajte rezací kotúè na obrusovanie hrán.

18. Pozor na vyletujúce iskry. Dr�te nástroj tak, aby iskry vyletovali smerom od vás a iných osôb
alebo hor¾avých materiálov.
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19. Dávajte pozor na pokraèujúcu rotáciu kotúèa po vypnutí nástroja.

20. Nedotýkajte sa obrábanej plochy tesne po brúsení; mô�e by� extrémne horúca a mohla by vás
popáli�.

21. Nástroj dr�te tak, aby bol napájací kábel poèas obsluhy v�dy za ním.

22. Ak je pracovisko extrémne horúce a vlhké alebo zneèistené vodivým prachom, pou�ite skratový
prerušovaè (30 mA), aby sa zaistila bezpeènos� pracovníka.

23. Nástroj nepou�ívajte na �iadny materiál obsahujúci azbest.

24. Nepou�ívajte vodu alebo brúsne mazadlo.

25. Uistite sa, �e ventilaèné otvory sú priechodné pri práci v prašnom prostredí. Ak bude potrebné
prach vyèisti�, najprv prístroj odpojte od napájania (pou�ívajte nekovové predmety) a vyhnite sa
poškodeniu vnútorných súèiastok.

26. Keï pou�ívate rezací kotúè, v�dy pracujte s krytom na prach a piliny, pou�itie ktorého vy�adujú
domáce opatrenia.

27. Rezacie kotúèe nesmú by� vystavované akémuko¾vek �iadnemu boènému tlaku.

TIETO POKYNY SI STAROSTLIVO USCHOVAJTE.

2. POPIS

2.1 Úèel

2.2 Ovládacie prvky

Pri riadnom pou�ívaní je priemyselný vysávaè, popísaný v tomto návode na pou�ívanie, vhodný
na vysávanie suchého nehor¾avého prachu a kvapalín.

Pozri stranu na zaèiatku tohto návodu na pou�ívanie.

1. Rúèka

2. Miesto na príslušenstvo

3. Vypínaè zariadenia s ovládaním sacieho výkonu

4. Príchytka

5. Nádr� na špinavú vodu

6. Rukovä� na vyprázdòovanie nádr�e

7. Prívod

8. Zásuvka zariadenia

9. Háèik na kábel

3. PRED SPUSTENÍM

3.1 Zostavenie vysávaèa
1. V tomto momente by zástrèka nemala by� zastrèená do siete.

2. Odopnite svorky (1) a vyberte hornú èas� vysávaèa.

3. Z nádr�ky na neèistoty vyberte príslušenstvo a obaly.

4. Vlo�te jednorázové vrecko do nádr�ky pod¾a inštrukcií v èasti
7.2.2.

Prípojku jednorázového vrecka pevne zatlaète do prívodnej
úchytky.

5. Osaïte hornú èas� vysávaèa (nepoškoïte filtraèné vrecko)
a zaklapnite svorky.

Dôle�ité
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