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1 D ležité bezpe!nostní pokyny

Grafické znázorn$ní pokyn  a 
upozorn$ní

D íve, než p ístroj uvedete do provozu, bezpodmíne"n! si 

pro"t!te tento dokument a dob e jej uschovejte tak, abyste 

jej m!li rychle po ruce.

NEBEZPE%Í

Bezprost ední nebezpe"í t!žkého poran!ní s trvalými 

následky nebo smrtelné nebezpe"í.

VAROVÁNÍ

Možné nebezpe"í t!žkého poran!ní "i usmrcení.

POZOR

Možné nebezpe"í lehkého poran!ní "i vzniku materiálních 

škod.

Spotrebi"

• smú obsluhova# iba osoby, ktoré boli oboznámené s jeho obsluhou 

a jeho obsluha ím bola výslovne prikázaná

• prevádzkova# iba pod doh$adom

• nesmie by# používaný de#mi

1. Je nutno zdržet se všech takových pracovních postup%, které 

jsou spojeny s pochybnostmi co se tý"e bezpe"nosti.

2. Nikdy nevysávejte bez filtru.

3. Situace, za kterých je p ístroj nutno vypnout a vytáhnout ze 

zásuvky:

 - p ed "išt!ním a údržbou

 - p ed vým!nou díl% a sou"ástek

 - p ed zm!nou ve vybavení p ístroje

 - když z p ístroje za"ne vycházet p!na nebo vytékat voda

Provoz stroje podléhá platným národním p edpis%m.

Vedle provozního návodu a závazných p edpis% bezpe"nosti práce 

platných v zemi použití je nutno respektovat také uznávaná odbor-

n!-technické zásady bezpe"né a odborn! správné práce.

Ú!el použití stroje P ístroj je vhodný na vysávání suchých, neho lavých prachových 

substancí a kapalin.

Je vhodný pro komer"ní ú"ely, to znamená pro použití nap .

• v hotelích, ve školách, v nemocnicích, v továrnách, v obchodech, 

v kancelá ích, v pronajímaných prostorech

Jakékoliv použití nad tento vymezený rámec je považováno za 

použití neodpovídající ur"ení. Výrobce za škody vyplývající z tako-

vého zp%sobu použití neru"í.

Ke správnému používání pat í také dodržování výrobcem p ede-

psaných podmínek provozu, ošet ování a údržby.
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P"eprava 1. P ed p epravou je nutno uzav ít všechny blokovací a uzavírací 

prvky zásobníku na ne"istoty.

2. Pokud je v zásobníku na ne"istoty obsažena kapalina, spot ebi" 

nenaklán!jte.

3. Spot ebi" nezvedejte s pomocí je ábového háku.

Skladování 1. P ístroj skladujte v suchu a chra&te p ed mrazem.

Elektrická prípojka 1. Doporu"ujeme p ístroj zapojovat p es automatický ochranný spí-

na".

2. Zástr"ka a spojky sie#ovej prípojky a predlžovacích vedení musia 

by# vodotesné.

Prodlužovací kabely 1. Za ú"elem prodloužení vedení je dovoleno použít pouze tako-

vé vedení, jehož provedení bude odpovídat specifikaci výrobce 

anebo kvalitn!jší vedení.

2. P i použití prodlužovacího kabelu dodržujte hodnoty minimálního 

pr% ezu:

délka kabelu pr "ez
< 16 A < 25 A

až 20 m 1,5 mm2 2,5 mm2

20 až 50 m 2,5 mm2 4,0 mm2

Záruka Pro záruku a ru"ení platí naše všeobecné obchodní podmínky.

Zm!ny v d%sledku technických inovací jsou vyhrazeny.

Za škody, plynoucí ze svévoln! provedených úprav a zm!n p ístroje, 

z použití nesprávných kartá"% a nevhodných "isticích prost edk%

a z použití p ístroje za jiným než stanoveným ú"elem, výrobce nijak 

neru"í. 

Zkoušky Elektrotechnické zkoušky je t eba provád!t podle p edpisu pro pre-

venci úraz% (BGV A3) a podle DIN-VDE 0701 "ást 1 a "ást 3. Tyto 

zkoušky jsou podle DIN VDE-0702 žádoucí v pravidelných odstu-

pech a po opravách a zm!nách.

Nabíje!ka akumulátor Do nabíje"ky akumulátor% se smí vkládat pouze akumulátor dodaný 

spolu s nabíje"kou. P i použití na jiné baterie hrozí nebezpe"í výbu-

chu. V žádném p ípad! tímto p ístrojem nenabíjejte alkalické bate-

rie "i jiné primární baterie. Akumulátory a baterie se nesmí otevírat 

násilím ani vhazovat do ohn!.

Nabíje"ku akumulátor% je dovoleno provozovat pouze v uzav ených, 

suchých místnostech. P ístroj je nutno chránit proti vlhkosti a dešti, 

a eliminovat tak nebezpe"í požáru "i úrazu elektrickým proudem.

Nabíje"ku akumulátor%

• nepoušt!jte v p ípad!, že je poškozený konektor nebo pouzdro

• neotevírejte ani neupravujte

• uchovávejte mimo dosah d!tí

• nenechávejte zapnutou bez dozoru

• po použití odpojte od sít!

• "ist!te pouze po vytažení konektoru ze sít!, a to suchou ut!rkou

• smí opravovat pouze autorizovaný kvalifikovaný personál
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NEBEZPE%Í

Ve horní "ásti vysava"e jsou obsaženy komponenty, 

kterými prochází elektrický proud.

Komponent, kterými prochází elektrický proud, se 

nedotýkejte, nebo# byste si mohli p ivodit t!žká nebo 

smrtelná zran!ní.

1. Horní "ást vysava"e v žádném p ípad! neost ikujte 

vodou.

NEBEZPE%Í

Úraz elektrickým proudem v p ípad! poškození sí#ového 

kabelu.

Nedotýkejte se poškozeného sí#ového kabelu, nebo# byste 

si mohli p ivodit t!žká "i smrtelná zran!ní.

1. Neporušte elektrickú prípojku (napr. prejdením, #aha-

ním za &u, stla"ením). 

2. Prípojku na sie# kontrolova# pravidelne na poškodenie 

popr. starnutie.

3. D íve, než budete v provozu p ístroje pokra"ovat, 

požádejte servis firmy Nilfisk-Alto nebo kvalifikovaného 

elektriká e o vým!nu poškozeného sí#ového kabelu.

POZOR

P ístrojová zásuvka 1).

P ístrojová zásuvka je dimenzována jen pro použití za 

ú"ely specifikovanými v provozním návodu. P ipojením 

jiných než zde uvedených p ístroj% by mohlo dojít ke vzniku 

materiálních škod.

1. P ed p ipojením n!jakého p ístroje je nutno vysava" a 

p ipojovaný p ístroj vypnout.

2. Pro"t!te si provozní návod p ipojovaného p ístroje a 

dodržujte zde obsažené bezpe"nostní pokyny.

POZOR

Poškození v d%sledku nevhodného sí#ového nap!tí.

P ipojením p ístroje na nevhodné sí#ové nap!tí m%že dojít 

k jeho poškození.

1. Presved"te sa, že na typovom štítku uvedené napätie 

zodpovedá napätiu miestnej elektrickej siete.

Zdroje nebezpe!í

Elekt"ina
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Vysávání kapalin POZOR

Vysávání kapalin.

Není dovoleno vysávat ho lavé kapaliny.

1. P edtím, než za"nete vysávat kapaliny, je nutno zásad-

n! vyjmout filtra"ní sá"ek/odpadní sá"ek a p ezkoušet 

funkci plováku resp. omezova"e hladiny vody.

2. Doporu"ujeme použít zvláštní filtra"ní "lánek nebo fil-

tra"ní síto. 

3. Za"ne-li se tvo it p!na, ihned p erušte práci a vyprázd-

n!te zásobník.

Nebezpe!né materiály VAROVÁNÍ

Nebezpe"né materiály.

Nevysávejte nebezpe"né materiály, nebo# byste si mohli 

p ivodit t!žká "i smrtelná zran!ní.

1. Vysávat se nesm!jí tyto materiály:

 - zdraví škodlivé prachové látky

 - horké materiály (doutnající cigarety, horký popel atd.)

 - ho lavé, výbušné, agresivní kapaliny (nap . benzín, 

 edidla, kyseliny, louhy atd.)

 - ho lavé, výbušné prachy (nap . ho "íkový a hliníkový 

prach atd.)

Náhradní díly a p"íslušenství POZOR

Náhradní díly a p íslušenství.

Použitím jiných než originálních náhradních díl% a 

p íslušenství m%že dojít ke snížení bezpe"nosti p ístroje.

1. Používejte pouze náhradní díly a p íslušenství od firmy 

Nilfisk-Alto.

2. Používejte pouze kartá"e dodané spolu s p ístrojem 

nebo uvedené ve specifikaci tohoto provozního návo-

du.

Vyprázdn$ní zásobníku na 
ne!istoty

POZOR

Nasávání ekologicky závadných materiál%.

Vysávané materiály mohou p edstavovat ekologické 

riziko.

1. Vysáté ne"istoty zlikvidujte v souladu se zákonnými 

p edpisy.
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2 Popis 

2.1  Ovládací prvky 1 Rukoje# s vodicím prvkem usnad&ujícím svíjení elektrického 

kabelu

2 Místo pro upevn!ní držáku sací hubice

3 Uzavírací svorka

4 Pohyblivé kole"ko

5 Zásobník na ne"istoty

6 Vstupní fitink

7 Spína" spot ebi"e

8 Zásuvka spot ebi"e 1)

9 Tla"ítko pro spoušt!ní "išt!ní filtru 1)

1

7
2

3

8

5

4

9

6

ATTIX 30

ATTIX 50

ATTIX 40
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2.2 Ovládací panel

auto

ATTIX 30- / 40- / 50-01

ATTIX 30- / 40- / 50-11

ATTIX 30- / 40- / 50-21

ATTIX 30-01 PC BATT
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3.1 Sestavení p"ístroje
3.1.1 Vybalení p"íslušenství

1. Vybalte p ístroj a p íslušen-

ství.

2. Napájecí kabel nesmí být 

zatím ješt! v zásuvce.

3. Rozev ete uzavírací svorky 

(A) a sejm!te vrchní díl vysa-

va"e.

4. Vybalte p íslušenství 1) a 

vyjm!te jej ze zásobníku na 

ne"istoty.

1. K sací trubici p ipevn!te 

držák.

3.1.2 P"ipevn$ní držáku sací 
trubice k sací trubici 1)

3 P"ed uvedením do provozu

3.2 Nabití a vložení baterií 
(ATTIX 30-01 PC BATT)

1. Zástr"ku p ístroje na nabíje-

ní baterií zasu&te do p ed-

pisov! instalované zásuvky 

s ochranným kontaktem.

2. Do zapojeného nabíjecí-

ho p ístroje vložte baterie.

A A

1.

2.

3.
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3. Po nabití (na p ístroji bude 

svítit 100%) vyjm!te baterie 

z nabíjecího p ístroje ven.

4. Nabité baterie vložte do vysa-

va"e a zafixujte je sklopením 

držadla bateriové p ihrádky.

3.3 Vsazení vaku s filtrem  1. Napájecí kabel nesmí být 

zatím ješt! v zásuvce.

2. Rozev ete uzavírací svor-

ky (A) a sejm!te vrchní díl 

vysava"e.

3. Vak s filtrem vložte do 

zásobníku na ne"istoty.           

A A
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A A

4. Hrdlo vaku s filtrem pevn! 

natla"te na vstupní fitink.

5. Na vysava" nasa'te vrchní 

díl.

6. Sev ete uzavírací svorky (A). 

P esv!d"te se, zda uzavírací 

svorky dob e drží.
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4.2 Zapnutí p"ístroje
4.2.1 Spína! „ 0-I “ 1)

Schalter-
stellung

Funktion

0 Vyp

auto
Auto On/Off

I
Zapnutí / 

Ru"ní provoz

Poloha 
spína!e

Funkce

0 Vyp

I Zapnutí

4.2.2 Spína! „ auto-0-I “ 1)

4 Obsluha/Provoz

4.1 P"ipojení
4.1.1 P"ipojení sací hadice

4.1.2 Elektrické p"ipojení

Provozní nap tí uvedené na typo-

vém štítku se musí shodovat 

s nap tím v síti. 

1. Dbejte na to, aby byl vysava" 

vypnutý.

2. Zástr"ku p ívodního vedení 

zasu&te do p edpisov! insta-

lované zásuvky s ochranným 

kolíkem.

1. P ipojte sací hadici.

auto
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4.2.3 Regulace sací síly 1)
Poloha 
spína!e

Funkce

Mechanismus 

regulace sací 

síly umož&uje 

p izp%sobit sací 

výkon konkrét-

ním okolnostem.

4.2.4 Automatický provoz 
– spína! v poloze “ 
auto ” 1)

K vysava!i je p"ipojen elektrický 

nástroj, prost"ednictvím kterého se 

vysava! zapíná a vypíná. Ne!isto-

ty jsou absorbovány p"ímo v míst  

zdroje prachu.

V souladu s p"edpisy je dovoleno 

p"ipojovat pouze takové stroje gene-

rující prach, které jsou z hlediska 

produkce prachu p"ezkoušené. 

Maximální p"íkon p"ipojovaného 

elektrického spot"ebi!e: viz odsta-

vec 9.4 “Technické údaje”.

P"edtím, než spína!em oto!íte do 

polohy “auto”, dbejte na to, aby byl p"i-

pojený elektrický spot"ebi! vypnutý.

1. Vypn!te vysava".

2. Vypn!te elektrický p ístroj.

3. Elektrický nástroj p ipojte k 

vysava"i se sací hadicí.

4. Kabel elektrického nástroje 

zapojte do zásuvky v ovlá-

dacím panelu vysava"e.

5. Zapn!te vysava", spína" je v 

poloze "auto".

6. Zapn!te elektrický nástroj. 

Motor vysava"e se spus-

tí se zapnutím p ipojené-

ho elektrického nástroje.

Po vypnutí elektrického spo-

t ebi"e b!ží vysava" ješt! 

chvíli, aby se prach v sací 

hadici p esunul do bezpe"-

nostního filtra"ního sá"ku.

auto

auto
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4.3 O!išt$ní filtra!ního 
!lánku

4.3.1 O!išt$ní filtra!ního 
" Push & Clean "  (ATTIX 
30- / 40- / 50-xx PC)

Jen tehdy, když se vysává bez vaku s 

filtrem a bez látkového filtru.

Filter Cleaning System

Pokud dojde k poklesu sacího výkonu:

1. Spína" oto"te do polohy "I" (maximální sací výkon).

2. Otvor hubice nebo sací hadice uzav ete dlaní ruky.

3. T ikrát za sebou stiskn!te tla"ítko pro spušt!ní "išt!ní filtru. Tak-

to generovaným proudem vzduchu dojde k o"išt!ní lamel filtra"-

ního "lánku od ulp!ného prachu.

4.3.2 O!išt$ní filtra!ního !lánku 
" XtremeClean " (ATTIX 30- 
/ 40- / 50-xx XC)

Jen tehdy, když se vysává bez látkové-

ho filtru.

10 sec .

Za ú"elem zajišt!ní trvale vysokého sacího výkonu a kvality vysává-

ní probíhá b!hem provozu automatické "išt!ní filtra"ního "lánku. P i 

extrémn! silném zne"išt!ní doporu"ujeme celkové "išt!ní:

1. Vysava" vypn!te.

2. Dlaní ruky uzav ete otvor hubice nebo sací hadice.

3. Spína" spot ebi"e uve'te do polohy “I” a nechte vysava" s takto 

uzav eným otvorem sací hadice cca 10 vte in b!žet.
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5 Oblasti použití a pracovní metody

5.1 Pracovní techniky Dopl&kové p íslušenství, sací hubice a sací hadice mohou, pokud 

se správn! použijí, zesílit "istící ú"inek a snížit náklady na "išt!ní.

 

K docílení efektivního "išt!ní sta"í dodržovat n!kolik málo p edpis% 

a dopl&ovat je vlastními zkušenostmi z konkrétních obor%.

Zde naleznete n!kolik zásadních pokyn% a upozorn!ní.

5.1.1 Vysávání suchých látek P edtím, než za"nete vysávat suché látky, by m!l být v zásobníku 

vždy vložený odpadní sá"ek (objednací ". viz odstavec “P íslušen-

ství”). Vysátý materiál je pak možno snadno a hygienicky zlikvido-

vat. 

Po vysávání kapalin je filtra"ní "lánek vlhký. P i následném vysává-

ní suchých látek se takový vlhký filtra"ní "lánek rychleji zanese. Pro-

to je pot eba filtra"ní "lánek p ed vysáváním suchých látek vyprat a 

usušit nebo vym!nit za suchý.

5.1.2 Vysávání kapalin P edtím, než za"nete vysávat kapaliny, je nutno zásadn! vyjmout 

filtra"ní sá"ek/odpadní sá"ek.

Doporu"ujeme použít zvláštní filtra"ní "lánek nebo filtra"ní síto. Toto 

neplatí pro stroje XC. 

Za"ne-li se tvo it p!na, ihned p erušte práci a vyprázdn!te zásob-

ník.

P!n!ní omezíte použitím omezova"e p!ny Nilfisk-Alto Foam Stop 

(objednací ". viz odstavec “P íslušenství”).
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6 Po ukon!ení práce

6.1 Vypnutí a uložení 
vysava!e

1. P ístroj vypn!te a vytáhn!te 

kabel ze zásuvky.

2. Kabel navi&te na rukoje# (A). 

Navinujte sm!rem od vysa-

va"e, nikoliv od konce kabe-

lu, jinak by se Vám kabel 

zkroutil a zamotal. 

3. Vyprázdn!te zásobník na 

ne"istoty a vy"ist!te vysa-

va".

4. Po vysávání kapalin: vrchní 

díl vysava"e postavte stra-

nou tak, aby mohl vyschnout 

filtra"ní "lánek. 

5. Sací trubici s podlahovou 

hubicí (B) zav!ste do úchyt% 

a ukli'te p íslušenství (C).

6. Vysava" odstavte do suché 

místnosti a zajist!te proti 

použití nepovolanými osoba-

mi.

A

B

C
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7 Údržba

7.1 Harmonogram údržby  

po ukon!ení práce podle pot"eby

7.2.1 Vyprázdn!ní zásobníku na ne"istoty  

7.2.2 Vým!na filtra"ního sá"ku  

7.2.3 Vým!na odpadního sá"ku  

7.2.4 Vým!na filtra"ního "lánku (Push&Clean)  

7.2.5 Vým!na filtra"ního "lánku (XtremeClean)  

7.2 Údržbá"ské práce
7.2.1 Vyprázdn$ní zásobníku 

na ne!istoty

Po vyprázdn ní: p"ed op tovným 

nasazením vloženého kroužku a 

horního dílu vysava!e o!ist te okraj 

zásobníku a t sn ní vloženého 

kroužku a horního dílu vysava!e.

Jestliže jsou t sn ní nebo drážka 

zanesené nebo poškozené, klesá 

sací výkon.

P"ed op tovným zasunutím sací 

hadice: o!ist te vstupní fitink a 

hrdlo hadice.

1. P ístroj vypn!te a vytáhn!te 

kabel ze zásuvky.

2. Rozev ete uzavírací svor-

ky (A) a sejm!te vrchní díl 

vysava"e.

4. Vysypte obsah zásobníku.

5. Vysáté ne"istoty zlik-

viduje v souladu se 

zákonnými p edpisy.

6. Na vysava" nasa'te vrchní 

díl.

7. Sev ete uzavírací svorky (A). 

P esv!d"te se, zda uzavírací 

svorky dob e drží.

A A

A A
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7.2.2 Vým$na filtra!ního 
sá!ku

1. P ístroj vypn!te a vytáhn!te 

kabel ze zásuvky.

2. Rozev ete uzavíra-

cí svorky (A) a sejm!-

te vrchní díl vysava"e.

Vyjmutí vaku s filtrem:
3. Ze vstupního fitinku (C) opa-

trn! stáhn!te hrdlo vaku s 

filtrem (B).

4. Hrdlo vaku s filtrem zav ete 

šoupátkem (D).

5. Vak s filtrem zlikvidujte podle 

zákonných p edpis%.

Vsazení vaku s filtrem:
6. Vy"ist!te zásobník na ne"is-

toty.

7. Do vy"išt!ného zásobníku 

na ne"istoty vložte vak s fil-

trem (B).

8. Hrdlo vaku s filtrem pevn! 

natla"te na vstupní fitink.

9. Na vysava" nasa'te vrchní 

díl.

10. Sev ete uzavírací svorky (A). 

P esv!d"te se, zda uzavírací 

svorky dob e drží.

A A

C

B D

A A
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7.2.3 Vým$na odpadního 
sá!ku

1. P ístroj vypn!te a vytáhn!te 

kabel ze zásuvky.

2. Rozev ete uzavírací svor-

ky (A) a sejm!te vrchní díl 

vysava"e.

Vyjmutí vaku na jedno použi-
tí:
3. Stáhnutím š&%rky (B) vak na 

jedno použití nejprve zav e-

te.

4. Opatrn! stáhn!te hrdlo vaku 

na jedno použití ze vstupní-

ho fitinku (C).

5. Hrdlo vaku na jedno použití 

(D) zav ete šoupátkem.

6. Vak na jedno použití zlikvi-

dujte podle zákonných p ed-

pis%.

Vsazení vaku na jedno použi-
tí:
7. Vy"ist!te zásobník na ne"is-

toty.

8. Do vy"išt!ného zásobníku 

na ne"istoty vložte nový vak 

na jedno použití.

9. V!trací otvory (E) vaku na 

jedno použití p itom musí 

spo"inout uvnit  zásobníku 

na ne"istoty.

10. Hrdlo vaku na jedno použití 

pevn! natla"te na vstupní 

fitink.

11. Horní okraj vaku na jedno 

použití p etáhn!te p es okraj 

zásobníku na ne"istoty.

12. Na vysava" nasa'te vrchní 

díl.

13. Sev ete uzavírací svorky (A). 

P esv!d"te se, zda uzavírací 

svorky dob e drží.

A A

E

B

C

D

A A
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7.2.4 Vým$na filtra!ního !lánku 
(Push & Clean System)

Nikdy nevysávejte bez filtru!

1. P ístroj vypn!te a vytáhn!te 

kabel ze zásuvky.

2. Rozev ete uzavírací svor-

ky (A) a sejm!te vrchní díl 

vysava"e.

Vyjmutí filtra!ního !lánku:
3. Otá"ením proti sm!ru hodi-

nových ru"i"ek uvoln!te, a 

poté vyjm!te desti"ku upína-

jící filtr.

4. Opatrn! vyjm!te filtra"ní "lá-

nek.

5. Vy"ist!te t!sn!ní filtru 

(B), zkontrolujte, zda není 

poškozeno, a podle pot eby 

vym!&te.

Vsazení nového filtra!ního 
!lánku:
3. Vsa'te nový filtra"ní "lánek.

4. Nasa'te desti"ku na upnutí 

filtru a otá"ením po sm!ru 

hodinových ru"i"ek ji pevn! 

zafixujte.

5. Starý filtra"ní "lánek zlikviduj-

te podle zákonných p edpis%.

6. Na vysava" nasa'te vrchní 

díl.

7. Sev ete uzavírací svorky (A). 

P esv!d"te se, zda uzavírací 

svorky dob e drží.

A A

A A

B
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7.2.5 Vým$na filtra!ního !lánku 
(XtremeClean System)

Nikdy nevysávejte bez filtru!

1. P ístroj vypn!te a vytáhn!te 

kabel ze zásuvky.

2. Rozev ete uzavírací svor-

ky (A) a sejm!te vrchní díl 

vysava"e.

Vyjmutí filtra!ních !lánk :
3. Rozev ete upína" filtru (B).

4. Opatrn! vyjm!te ob! kazety 

s filtra"ními "lánky.

Vsazení filtra!ních !lánk :
5. Do kazet (D) vsa'te nové fil-

tra"ní "lánky (C).

6. Kazety s filtra"ními "lánky 

vložte do vrchního dílu vysa-

va"e.

7. Zafixujte upína" filtru (B).

8. Staré filtra"ní "lánky zlikviduj-

te podle zákonných p edpis%.

9. Na vysava" nasa'te vrchní 

díl.

10. Sev ete uzavírací svorky (A). 

P esv!d"te se, zda uzavírací 

svorky dob e drží.

A A

A A

B

B

C

D

B

391

český

1)  Modelové varianty speciálního p íslušenství 

P eklad originálního návodu

ATTIX 30-40-50

8 Odstra#ování poruch

Porucha P"í!ina Odstran$ní

‡ Motor neb!ží > Vypadla pojistka zásuvky • Zapn!te pojistku

> Zareagovala ochrana proti 

p etížení

• Vypn!te vysava", nechte po 

dobu cca 5 minut vychladnout. 

Není-li vysava" možné ani 

pak znovu zapnout, vyhledejte 

zákaznický servis firmy Nilfisk-

Alto

> Defekt na motoru. • Požádejte servis firmy Nilfisk-

Alto o vým!nu motoru.

‡ Motor neb!ží v automatic-

kém režimu

> Elektrický nástroj je defektní 

nebo není správn! zasunutý

• Zkontrolujte funkci elektric-

kého nástroje, p íp. pevn! 

zatla"te zástr"ku do zásuvky

> P íliš nízký p íkon elektrické-

ho nástroje

• Dodržte minimální p íkon 

P>40 W

‡ Snížený sací výkon > Na regulátoru sací síly je 

nastavený p íliš malý sací 

výkon 1)

• Sací sílu nastavte podle 

odstavce “Regulace sací síly”

> Sací hadice/hubice zanesená • Vy"ist!te sací hadici/hubici

> Je plný zásobník, vak na 

jedno použití nebo vak s 

filtrem.

• Viz odstavec “Vyprázdn!ní 

zásobníku" nebo "Vým!na 

vaku na jedno použití, vaku s 

filtrem”.

> Filtra"ní "lánek je zne"ist!ný • Viz odstavec “O"išt!ní filtra"-

ního "lánku” resp. “Vým!na 

filtra"ního "lánku”

> T!sn!ní mezi zásobníkem a 

vrchním dílem vysava"e je 

defektní nebo chybí.

• Vym!&te resp. vsa'te t!sn!ní.

> Samo"isticí mechanismus je 

defektní.

• Informujte servis firmy Nilfisk-

Alto.

‡ Žádný sací výkon p i 

mokrém vysávání

> Nádoba je plná • Vypn!te p ístroj. Vyprázdn!te 

zásobník

‡ Kolísání nap!tí > P íliš vysoká impedance p í-

vodu nap!tí

• Zapojte p ístroj do jiné zásuv-

ky, která bude blíž k pojistkové 

sk í&ce. Jestliže impedance 

v p edávacím bod! je ( 0,15 

), není nutno o"ekávat, že 

nap!tí bude kolísat o více než 

7%
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9 Ostatní

9.1 Umožnit recyklaci 
stroje

Spot ebi", který dosloužil, okamžit! znehodno#te.

1. Vytáhn!te sí#ovou zástr"ku ze zásuvky a p est ihn!te p ívodní 

kabel.

2. Elektrické spot ebi"e nevyhazujte do domovního odpadu!

Podle ustanovení sm!rnice EU 2002/96/EG o odpadech 

z elektrických a elektronických za ízení se použité elek-

trické spot ebi"e musí sbírat odd!len! a p edat k ekolo-

gické recyklaci.

9.2 Záruka Pro záruku a ru"ení platí naše všeobecné obchodní podmínky.

Zm!ny v d%sledku technických inovací jsou vyhrazeny.

Za škody, plynoucí ze svévoln! provedených úprav a zm!n p ístroje, 

z použití nesprávných kartá"% a nevhodných "isticích prost edk%

a z použití p ístroje za jiným než stanoveným ú"elem, výrobce nijak 

neru"í. 

9.3 Zkoušky Elektrotechnické zkoušky je t eba provád!t podle p edpisu pro pre-

venci úraz% (BGV A3) a podle DIN-VDE 0701 "ást 1 a "ást 3. Tyto 

zkoušky jsou podle DIN VDE-0702 žádoucí v pravidelných odstu-

pech a po opravách a zm!nách.

Vysava" je homologován podle IEC/EN 60335-2-69.

9.4 Prohlášení o shod$ 
s p"edpisy ES

 

Prohlášení o shod$ 
s p"edpisy ES

ALTO Deutschland GmbH

Guido-Oberdorfer-Straße 2-8

D-89287 Bellenberg

Výrobek: Vysava" pro suché i mokré vysávání

Typ: ATTIX 30 / 40 / 50

Popis: 230-240 V~, 50/60 Hz

Konstrukce p"ístroje odpovídá 
následujícím p"íslušným 
p"edpis m:

Sm!rnice ES pro stroje 98/37/EG

Sm!rnice ES pro nízké nap!tí 73/23/EG

Sm!rnice ES pro elektromagnetickou 

slu"itelnost 89/336/EG

Aplikované harmonizované 
normy:

EN 12100-1, EN 12100-2

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2

Aplikované národní normy a 
technické speciÞ kace:

DIN EN 60335-1

DIN EN 60335-2-69

Anton Sørensen

General Manager EAPC

Technical Operations  Brøndby 2008
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9.5 Technické údaje

Ozna!ení Objednací !.

Vatované vaky s filtrem Attix 30 (5 kus%) 302004000

Fleece Filtersäcke Attix 40, 50 (5 Stück) 302004004

Odpadní sá"ky Attix 30, 40, 50 (5 kus%) 302000728

Kulatý filtr PC 302000461

Plochý filtr XC (2 ks) 302002842

Látkový m!nitelný filtr Attix 30 302000525

Látkový m!nitelný filtr Attix 50 302000606

Nilfisk-Alto-Foam-Stop (6x1l) 8469

9.6 P"íslušenství

ATTIX 30 / 40 / 50 50-21 PC EC

EU CH / DK GB 230 GB 110V US FR AU/NZ ZA EU

Voltage V 230 110 120 230 230 / 240 230 230

Mains frequency Hz 50 / 60 60 50 50/60

Fuse A 16 10 13 16 15 16 16 13 16

Power consumption
IEC

W 1200 1000 1200 1100

ATTIX

30-01
30-01 PC

40-01 PC 50-01 PC
30-11 PC
30-21 PC
30-21 XC

40-21 PC
40-21 XC

50-21 PC
51-21 XC

50-21 
PC EC

Connected load for 

appliance socket
W -

2400

1750 (GB 110)

600 (US)

2400

Total connected load W
1200

1000 (GB 110, US)

3600

2750 (GB 110)

1440 (US)

3500

Air flow rate

(max.)

m3/h

l/min

222/3700

192/3200 (GB 110, US)

261

3600

Vacuum

mbar/

hPA

kPa

250 / 25 

230 / 23 (GB 110, US)

230 / 

23

Sound pressure level 

at a distance of 1 m, 

EN 60704-1

dB(A) 62 ± 2

Sound level dB(A) 59 ± 2

Power cord: Length 7,5

Power cord: Type

1. (EU, AU)                               

2. (GB 110V)

3. (ZA, GB 

230V)

4. (CH)

6. (US)

3. (EU, GB 

230V)

4. (CH)

2. (GB 110V)

3. (EU, DK, ZA, 

GB 230V)

4. (CH)

6. (US)

3. (EU, GB 

230V, DK, 

AU)

5. (GB 110V)

4. (CH)

6. (US)

3. (EU, AU)

4. (CH)

3. (EU, GB 230V, 

DK, AU)

5. (GB 110V)

6. (US)

3. (EU)

Protection class II I

Type of protection 

(splash water 

protected)

IPX4

Radio interference 

level
EN 55014-1

Tank volume l 30 37 47 30 37 47

Width mm 360 440 360 360 440 360

Depth mm 450

Height mm 600 740 750 600 740 750

Weight kg 10 13 11
10 (PC)

11 (XC)

12 (PC)

14 (XC)

11 (PC)

12 (XC)
11

1) H05RR-F 2x0.75   2) H05BQ-F 2x1.0    3)H05RR-F 3G1,5   4) H05RR-F 3G1,0   5) H07BQ-F 3G2,5   6) SJTW-A AWG 16/3


