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1 Bezpečnostné pokyny
1.1 Všeobecné bezpečnostné upozornenia

 Varovanie! Prečítajte si všetky bezpeč
nostné upozornenia a pokyny. Chyby pri dodr
žiavaní nasledujúcich varovných upozornení 
a pokynov môžu zapríčiniť úraz elektrickým 
prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny 
a návody si odložte, aby ste ich mohli v budúc
nosti použiť.
– Tento prístroj nesmú používať osoby (vráta

ne detí) s obmedzenými fyzickými, senzo
rickými alebo duševnými schopnosťami
alebo nedostatkom skúseností a vedomostí.
Deti musia byť pod dozorom, aby sa zaistilo,
že sa nebudú s prístrojom hrať.

– VÝSTRAHA: Toto zariadenie obsahuje zdra
viu škodlivý prach. Úkony spojené s vy
prázdňovaním a údržbou, vrátane odstra
ňovania nádob na zachytávanie prachu,
smú vykonávať iba odborníci so zodpoveda
júcou ochrannou výbavou a podľa tohto ná
vodu na používanie. Zariadenie neprevádz
kujte bez úplného filtračného systému.

– Používajte len s vhodnými prostriedkami
osobnej ochrany!

– So zariadením pracujte len vtedy, keď zistí
te vizuálnou kontrolou, že je neporušené,
v suchom prostredí, po poučení!

– Nebezpečenstvo explózie a požiaru: Nevy
sávajte:

– iskry alebo horúci prach;
– horľavé alebo výbušné látky (napr. hor

čík, hliník, benzín, riedidlá – s výnimkou
dreva);

– agresívne látky (napr. kyseliny, lúhy,
rozpúšťadlá);

– chemicky reaktívne látky, ktoré vedú
k vzniku tepla, kyselín/zásad, plynov atď.
(napr. reaktívne dvojzložkové materiály,
hliník a voda).

– Dodržiavajte národné bezpečnostné predpi
sy a údaje výrobcu materiálov!

– Zásuvku na zariadení používajte len na uve
dený účel!

– Zástrčku nevyťahujte zo zásuvky ťahaním za
kábel.

– Pravidelne kontrolujte zástrčku a kábel,
aby ste zabránili ohrozeniu. V prípade po
škodenia ich dajte vymeniť v autorizovanom
zákazníckom servise.

– Nezdvíhajte a neprepravujte pomocou že
riavového háku alebo zdvíhacieho zariade
nia!

1.2 Vysávanie azbestu

Po použití vo funkcii vysávača azbestu v oddele
nej oblasti sa vysávač azbestu už nesmie použí
vať v nekontaminovanej oblasti. Výnimky sú prí
pustné iba vtedy, keď vysávač azbestu najskôr 
úplne dekontaminuje odborník. Tento úkon mu
sí odborník aj písomne zaznamenať a označiť.
Pevne zabudované filtre sa smú vymieňať len 
v oblastiach, ktoré sú na tento úkon vhodné (na
pr. dekontaminačné stanice) a túto činnosť smie 
vykonávať iba odborník.

Platné národné predpisy (napríklad Technické 
pravidlá pre nebezpečné látky TRGS 519) môžu 
obsahovať ešte ďalšie nariadenia, ktoré je po
trebné pri vysávaní prachu s obsahom azbestu 
bezpodmienečne dodržať a ktoré môžu predpi
sovať alebo obmedzovať oblasť použitia mobil
ného vysávača.
2 Symboly

Varovanie pred všeobecným nebezpe
čenstvom
Varovanie pred zásahom elektrickým 
prúdom
Prečítajte si návod/upozornenia a po
kyny!

Používajte ochrannú dýchaciu masku!

Nepatrí do komunálneho odpadu.

Pozor, obsahuje azbest!

Zásuvka so zapínacou automatikou

WARNUNG ≤ 0,1 mg/m3 (prachová trieda H)

Slovenský
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3 Technické údaje
Mobilné vysávače
Príkon 350 ‑ 1000 W
Menovitý príkon na zásuvke na vysávači EU

CH, DK
GB 240 V/110 V

2 400 W
1 100 W

1 800 W/500 W
Objemový prietok (vzduch) max., turbína [1] 234 m³/h (3900 l/min)
Podtlak max., turbína 1 24000 Pa
Povrch filtra 6318 cm2

Sacia hadica D 27 mm x 3,5 m‑AS
Dĺžka prívodného sieťového kábla 7,5 m
Úroveň akustického tlaku podľa normy EN 60704-2-1 / Nestalosť 71 dB(A) / 3 dB
Druh ochrany IP X4
Objem nádoby CTH 26 E/a 26 l

CTH 48 E/a 48 l
Rozmery (D x Š x V) CTH 26 E/a 630 x 365 x 540 mm

CTH 48 E/a 740 x 406 x 1005 mm
Hmotnosť CTH 26 E/a 13,9 kg

CTH 48 E/a 18,8 kg

Ø Objemový prietok, minimálne Podtlak
Pa Pa

[m 3/h] [l/s] [Pa]
16 mm 14,5 4,0 20 400 10 300
21 mm 24,9 6,9 20 000 13 800
27 mm / IAS 41,2 11,5 19 600 17 400
36 mm „AC“ 57,9 16,1 17 300 15 800
36 mm 73,2 20,3 16 200 15 300
50 mm 141,3 39,5 8 800 7 600

[1] Objemový prietok a podtlak sú závislé od zvoleného priemeru hadice.

Slovenský
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CTH 26 E CTH 48 E
FIS-CTH (3 x) (L, M, H[2]) 497541 497542

HF‑CT H 498995 498995

NF‑CT 496169 496169

4 Používanie na určený účel
Mobilný vysávač je na základe svojho určenia 
vhodný na odsávanie a vysávanie prachu, ktorý 
ohrozuje zdravie, s hraničnými hodnotami zod
povedajúcimi prachovej triede „H“ podľa normy 
EN 60335-2-69, zahŕňajúc aj prach z dreva a la
kov.
Mobilný vysávač je vhodný na odsávanie a vysá
vanie prachu s rakovinotvornými a chorobo
plodnými časticami, ako aj na vysávanie prachu 
z azbestu.
Mobilný vysávač je na základe svojho určenia 
vhodný na vysávanie vody.
Mobilný vysávač je podľa noriem EN 60335-1 
a EN 60335-2-69 vhodný na zvýšené zaťaženie 
pri profesionálnom používaní.

Pri používaní, ktoré nie je v súlade s ur
čením, preberá záruku používateľ.

5 Prvky zariadenia
Uvedené vyobrazenia sa nachádzajú vo viacja
zyčnom návode na obsluhu.

[1-1] Uzavieracia zátka
[1-2] Sací otvor
[1-3] Pozícia pre modul
[1-4] Prístrojová zásuvka
[1-5] Schránka pre hadicu
[1-6] Rukoväť
[1-7] SysDoc
[1-8] Nastavenie priemeru hadice
[1-9] Regulátor sacieho výkonu
[1-10] Ovládač
[1-11] Nálepka s varovným štítkom
[1-12] Zatváracia spona
[1-13] Zberná nádoba
[1-15] Brzda

6 Uvedenie do prevádzky

VAROVANIE
Neprípustné napätie alebo frekvencia!
Nebezpečenstvo úrazu
► Sieťové napätie a frekvencia zdroja napätia

sa musia zhodovať s údajmi na typovom
štítku.

► V Severnej Amerike sa smú používať iba
stroje Festool pracujúce s napätím 120
V/60 Hz.

6.1 Prvé uvedenie do prevádzky
► Otvorte uzatváracie svorky [2-2] a odoberte

hornú časť prístroja [2-1].
► Vyberte príslušenstvo z nádoby na nečisto

ty [2-3]a balenie!
► Textové pole varovného štítka [1-11] pre

lepte priloženou nálepkou v jazyku vašej
krajiny.

► Nasuňte uzavieraciu zátku [1-1] na leme
(pozrite si obrázok [1a] ).

► Do nádoby na nečistoty nasaďte filtračné
vrecko alebo bezpečnostné filtračné vrecko,
podľa zákonných požiadaviek (pozrite si ka
pitolu  7.7 ,  7.8 ).

► Nasaďte horný dielec [2-1] a zatvorte spo
ny [2-2].

► Na zadnú stranu mobilného vysávača na
montujte navíjač kábla (pozri obrázok [3]).

► Na vysávač pripojte odsávaciu hadicu.
6.2 Zapínanie/vypínanie
► Do uzemnenej zásuvky zasuňte sieťovú zá

strčku.

[2] EN 60335‑2‑69: razred prahu

Slovenský
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 VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia nekontrol-ovane 
sa rozbiehajúcim náradím
► Pred otočením voliča (prepínača) do polohy 

„AUTO“ alebo „MAN“ nezabudnite, že pri
pojené náradie musí byť vypnuté.

Spínač[1-10] slúži na zapínanie/vypínanie.
Poloha prepínača ’0’
Prístrojová zásuvka[1-4] je bez prúdu, mobilný 
vysávač je vypnutý.
Poloha prepínača ’MAN’
Prístrojová zásuvka[1-4] je pod prúdom, mobil
ný odsávač sa spustí.
Poloha prepínača ’Auto’
Prístrojová zásuvka [1-4] je pod prúdom, mobil
ný odsávač sa spustí po zapnutí pripojeného ná
radia.
7 Nastavenia
7.1 Nastavenie priemeru hadice
► Ovládač nastavenia priemeru hadice[1-8] 

nastavte podľa priemeru pripojenej hadice.

Zabezpečí to správne meranie rýchlo
sti prúdenia vzduchu v odsávacej ha
dici (pozrite si kapitolu  7.9 ).

7.2 Pripojenie elektrického náradia

  VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia
► Rešpektujte maximálny pripojovací výkon 

prístrojovej zásuvky (pozri kapitolu Tech
nické údaje)!

► Vypnite elektrické náradie.

► Pripojte elektrické náradie do prístrojovej 
zásuvky [1-4].

7.3 Pripojenie pneumatického náradia

 VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia
► Vypnite pneumatické náradie.

Po zabudovaní pneumatického modulu do pozí
cie pre osadenie modulu [1-3] (496141) funguje 
zapínacia automatika mobilného vysávača aj 
v spojení s pneumatickým náradím.

Navyše odporúčame namontovať zásobovaciu 
jednotku VE (495886). Zásobovacia jednotka fil
truje stlačený vzduch a pridáva do neho olej 
a umožňuje reguláciu tlaku vzduchu. Na pripo
jenie pneumatického náradia Festool so systé
mom IAS je dostupná prípojka IAS (454757).
Aby bolo zabezpečené bezchybné fungovanie 
zapínacej automatiky, musí mať prevádzkový 
tlak náradia hodnotu 6 bar.
7.4 Regulácia sacieho výkonu
► na otočnej hlave [1-9].
7.5 Zaistenie brzdy
Presunutím čiernej brzdovej páčky [1-15] za
bránite pohybu mobilného vysávača. Pri tomto 
úkone mobilný vysávač mierne nadvihnite na 
prednej strane a čiernu brzdovú páčku zatlačte 
nadol, až kým nezaskočí. Na uvoľnenie stlačte 
zelenú páčku [1-14].
7.6 Tepelná poistka
Na ochranu pred prehriatím tepelná poistka 
mobilného odsávača vypne odsávač pred do
siahnutím kritickej teploty.
► Na ochranu pred prehriatím tepelná poistka 

mobilného odsávača vypne odsávač pred 
dosiahnutím kritickej teploty.

► Vypnite mobilný odsávač, nechajte ho asi 5 
minút vychladnúť, zapnite ho.

Zapnutie nie je možné: kontaktujte 
zákaznícky servis Festool.

7.7 Výmena filtračného vrecka (SC-FIS-
CT26/48)

Vybratie filtračného vrecka [4]
► Otvorte uzatváracie svorky [2-2] a odoberte 

hornú časť prístroja [2-1].
► Vyberte filtračné vrecko.
► Použité filtračné vrecko zlikvidujte podľa zá

konných predpisov.
► Vyčistite nádobu na nečistoty[2-3].

Vloženie filtračného vrecka [5]
► Vložte nové filtračné vrecko(SC-FIS-

CT26/48) (obrázok [4]). Dôležité: Objímku 
filtračného vrecka silno pritlačte na vstupné 
hrdlo.

Dbajte na to, aby sa filtračné vrecko 
nezaseklo medzi hornú a dolnú časť.

Slovenský
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► Nasaďte horný dielec [2-1] a zatvorte spo
ny [2-2].

7.8 Výmena (FIS-CTH 26/48) 
bezpečnostného filtračného vrecka

Na nasávanie prachu triedy H používajte 
vždy bezpečnostné filtračné vrecko.

Vybratie bezpečnostného filtračného vrec
ka [6]
► Odsávací otvor uzavrite [1-2] uzavieracou 

zátkou [1-1].
► Otvorte spony [2-2] a odoberte horný die

lec [2-1].
► Vyhrňte fóliu umelohmotného vrecka nahor 

a uzatvorte bočné otvory lepiacimi príchyt
kami.

► Uzatvorte umelohmotné vrecko okolo fil
tračného vrecka dodávaným viazačom ká
blov.

► Vyberte bezpečnostné filtračné vrecko.
► Použité bezpečnostné filtračné vrecko zli

kvidujte podľa zákonných predpisov.

► Vyčistite nádobu na nečistoty[2-3].

Vloženie bezpečnostného filtračného vrec
ka [7]
► Vložte nové bezpečnostné filtračné vrecko 

(FIS-CTH 26/48) do vstupného hrdla nádoby 
a zaistite ho. Dôležité: Dávajte pozor na to, 
aby zaskočila západka.

► Položte plastové vrecko cez okraj nádoby. 
Bočné otvory bezpečnostného filtračného 
vrecka sa musia nachádzať vo vnútri nádoby 
na nečistoty.

Dávajte pozor na to, aby kontakty zosta
li [10-2] voľné.

Dbajte na to, aby sa filtračné vrecko 
nezaseklo medzi hornú a dolnú časť.

► Nasaďte horný dielec [2-1] a zatvorte spo
ny [2-2].

7.9 Monitorovanie objemového prietoku
Ak rýchlosť prúdenia vzduchu v sacej hadici po
klesne pod 20 m/s, z bezpečnostných dôvodov 
sa ozve varovný akustický signál.

Možné príčiny Odstránenie
Regulátor sacej sily [1-9] je nastavený 
na príliš nízku hodnotu.

Nastavte regulátor sacej sily na vyššiu hodnotu (pozrite 
si kapitolu  7.4 ).

Otočný regulátor[1-8] nie je nastavený 
na priemer pripojenej hadice.

Nastavte správny priemer hadice (pozrite si kapitolu  
7.1 ).

Sacia hadica je upchatá alebo prehnutá. Odstráňte upchatie alebo zalomenie hadice.
Filtračné vrecko je plné. Vložte nové filtračné vrecko (pozrite si kapitolu  7.7 ).
Hlavný filter je znečistený. Vymeňte hlavný filter (pozrite si kapitolu  9.1 ).
Nesprávna funkcia monitorovacej elek
troniky.

Poruchu nechajte odstrániť servisnou službou Festool.

Mokré vysávanie. Funkčná bezpečnosť nie je obmedzená, nie sú potrebné 
žiadne opatrenia.

8 Používanie
8.1 Manipulácia
Schránka na hadicu: Po ukončení práce môžete 
saciu hadicu prevliecť otvorom [8-2] a uložiť 
v schránke na hadicu.
Odkladacia plocha SysDoc pre Systainer: Na 
odkladaciu plochu možno pomocou štyroch 
spôn alebo T-Loc [8-1] upevniť Systainer.

8.2 Odsávanie suchých látok

  POZOR
Prach ohrozujúci zdravie
Hrozí poškodenie dýchacích ciest
► Pri odsávaní látok ohrozujúcich zdravie 

používajte bezpečnostné filtračné vrecko 
a vhodný hlavný filter!

► Zariadenie používajte len s fungujúcim mo
nitorovaním objemového prietoku.

Slovenský
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Pri odsávaní prachu, ktorý prekračuje 
hraničné hodnoty alebo pri značnom ob

jeme prachu z dubového alebo bukového dreva 
odsávajte len jeden zdroj prachu (elektrické 
alebo pneumatické náradie).
Pri odsávaní prachu z bežiaceho elektrického 
náradia pamätajte na to, že:
Ak sa vypúšťaný vzduch privádza späť do miest
nosti, musí byť v miestnosti dostatočná rýchlosť 
výmeny vzduchu L. Aby sa dodržali požadované 
hraničné hodnoty, môže objemový prietok spät
ne privádzaného vzduchu dosahovať maximálne 
50 % objemového prietoku čerstvého vzduchu 
(objem miestnosti VR x rýchlosť výmeny vzduchu 
LW). Okrem toho dodržiavajte regionálne naria
denia.
Pamätajte na to, že: vlhký hlavný filter sa rých
lejšie zanáša, keď sa nasávajú suché látky. 
Z tohto dôvodu by sa hlavný filter mal pred na
sávaním prachu vysušiť alebo vymeniť za suchý.
8.3 Vysávanie kvapalín

 VAROVANIE
Prach ohrozujúci zdravie
Hrozí poškodenie dýchacích ciest
► Pri vysávaní namokro sa nesmie vysávať 

prach ohrozujúci zdravie.

Pred vysávaním kvapalín odstráňte filtračné 
vrecko alebo bezpečnostné filtračné vrecko (po
zrite si kapitolu  7.7 ,  7.8 ). Odporúča sa použiť 
špeciálny filter na vysávanie namokro.
Pri dosiahnutí maximálnej výšky hladiny sa od
sávanie automaticky preruší.

 POZOR
Vystupujúca pena a kvapaliny
► Zariadenie okamžite vypnite a vyprázdnite 

nádobu na nečistoty.

8.4 Antistatický systém
Pri vysávaní vzniká následkom trenia v sacej 
hadici statický náboj. Jeho vybitie môže byť pre 
používateľa nepríjemne. Mobilný vysávač je pre
to sériovo vybavený antistatickým systémom, 
ktorý odvádza tieto statické náboje. Tu sa však 
musí použiť dodaná antistatická sacia hadica.

8.5 Po skončení práce

Pri nepoužívaní zariadenia a pri vykoná
vaní údržby a pri čistení vytiahnite zá

strčku zo zásuvky.
► Mobilný odsávač vypnite a vytiahnite sieťovú 

zástrčku.
► Sieťové pripájacie vedenie naviňte.
► Vyprázdnite nádobu na nečistoty.
► Odsávací otvor uzavrite [1-2] uzavieracou 

zátkou [1-1].

  POZOR
Zdraviu škodlivý prach
Poškodenie dýchacích ciest
► Mobilný vysávač a všetko príslušenstvo 

pred vynesením z čisteného priestoru úpl
ne očistite (zvnútra aj zvonku) vysatím 
a utretím.

► Časti, ktoré sa nedajú celkom vyčistiť, 
v prípade transportu vzduchotesne uza
tvorte do plastového vreca.

► Používajte ochranu dýchacích ciest!

Toto zariadenie skladujte len vo vnútor
ných priestoroch.

► Mobilný odsávač uložte do suchej miestno
sti, na miesto chránené proti neoprávnené
mu použitiu.

Dbajte na bezprašnú prepravu:
► Dbajte na bezprašnú prepravu:
► Postarajte sa o bezpečné upevnenie počas 

prepravy.

Zariadenie sa smie prepravovať len so 
zatvorenou uzavieracou zátkou.

9 Údržba a ošetrovanie

  VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia, zásahu elektric
kým prúdom
► Pred akýmikoľvek údržbovými prácami vž

dy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky!
► Všetky práce na údržbe a opravy, ktoré vy

žadujú otvorenie krytu motora, smie vyko
návať iba autorizovaný zákaznícky servis.

Slovenský

8



Zákaznícky servis a opravy sú vykonávané len 
výrobcom alebo servisnými dielňami: adresy 
najbližších servisov nájdete na stránke:
www.festool.com/service
EKAT

1

2
3

5

4

Používajte iba originálne náhradné diely Fe
stool! Obj. č. nájdete na stránke:
www.festool.com/service
Poškodené ochranné zariadenia a časti nechaj
te opraviť alebo vymeniť v autorizovanom ser
visnom stredisku, pokiaľ nie je v návode na ob
sluhu uvedené inak.
Dbajte na dodržanie nasledujúcich upozornení 
a pokynov:
– Minimálne raz ročne je potrebné zabezpečiť 

bezpečnostno-technickú kontrolu so zrete
ľom na prachové emisie, ktorú vykoná vý
robca alebo poučená osoba (zisťuje sa napr. 
poškodenie filtra, tesnosť zariadenia 
a funkčnosť kontrolných zariadení).

– Doplnkovo by sa mala aspoň raz ročne ale
bo častejšie kontrolovať účinnosť filtra za
riadenia tak, ako to môžu stanovovať aj ná
rodné predpisy. Spôsob preverenia, ktorý 
možno použiť na preukázanie účinnosti za
riadenia, je určený v norme EN 60335-2-69 
AA.22.201.2. Ak skúška nebude úspešne 
absolvovaná, je potrebné ju zopakovať s no
vým hlavným filtrom.

– Čo sa nedá vyčistiť, musí sa zlikvidovať. 
Použite nepriepustné vrece. Dodržiavajte 
platné podmienky na likvidáciu!

– Pri údržbe používateľom sa musí zariadenie 
rozoberať, čistiť a udržiavať tak, aby (pokiaľ 
je to možné) pritom nevzniklo nebezpečen
stvo a ohrozenie údržbového personálu ale
bo iných osôb. Vhodné opatrenia zahŕňajú 
detoxifikáciu pred rozobratím, preventívne 
opatrenia sa týkajú filtrovaného núteného 
odvetrávania v mieste rozoberania zariade
nia. Ďalej sa preventívne opatrenia týkajú 
vyčistenia miesta údržby a vhodnej ochran
nej výbavy.

Upozornenie vzťahujúce sa na posielanie do 
opravárenskej dielne
Dbajte, prosím, na dodržanie nasledujúcich 
upozornení a pokynov, ktoré slúžia na ochranu 
osôb pri preprave a v opravárenskej dielni:
► Zariadenie úplne vyčistite (zvnútra i zvonku).
► Vyberte filtračné vrecko / vrecko na likvidá

ciu odpadu.
► Vzduchotesne zabaľte zariadenie do plasto

vého vreca, ktoré je na to vhodné.
► Priložte zoznam nebezpečných látok, ktoré 

boli nasávané. Zoznam priložte mimo vzdu
chotesného balenia so zariadením.

9.1 Výmena hlavného filtra

  VAROVANIE
Zvírený prach pri výmene filtračného vrecka 
a hlavného filtra
► Používajte ochranu dýchacích ciest!
► Pri sanovaní azbestu noste oblečenie na 

jednorázové použitie!

 VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia
► Hlavný filter už nepoužívajte, akonáhle bol 

raz odstránený zo zariadenia, ale ho vy
meňte za nový.

UPOZORNENIE
Poškodenie motora
► Nikdy nevysávajte bez namontovaného 

hlavného filtra, pretože to môže poškodiť 
motor.

► Otvorte uzatváracie svorky [2-2] a odoberte 
hornú časť prístroja [2-1].

► Otočte hornú časť zariadenia tak, aby hlavný 
filter [9-1] smeroval nahor (obrázok [9]).

► Skrutkovačom povoľte dve bezpečnostné 
skrutky [9-3]páčky[9-4].

► Presuňte páčku [9-4] a odoberte 
držiak [9-2] s hlavným filtrom.

► Vložte držiak s hlavným filtrom do dodáva
ného bezpečnostného vrecka.

► Uvoľnite hlavný filter z držiaka.
► Vyberte držiak z bezpečnostného vrecka.
► Uzatvorte bezpečnostné vrecko a zlikvidujte 

ho podľa zákonných predpisov a nariadení.
► Vyčistite oblasť za hlavným filtrom od prí

padných usadenín prachu.
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► Vložte nový hlavný filter do rámčeka.
► Vložte držiak [9-2] s hlavným filtrom a pre

suňte páčku [9-4], až pokiaľ nezaskočí.
► Dotiahnite bezpečnostné skrutky [9-3].
► Nasaďte horný dielec [2-1] a zatvorte spo

ny [2-2].
9.2 Vyprázdnenie zbernej nádoby
Po odobratí hornej časti možno vyprázdniť zber
nú nádobu [2-3].
► Po odsávaní kvapalín pravidelne jemnou 

handričkou vyčistite hladinové sníma
če [10-1] a skontrolujte ich na prípadné po
škodenia.

10 Príslušenstvo
Objednávacie čísla príslušenstva a náradia náj
dete vo vašom katalógu Festool alebo na inter
nete na adrese „www.festool.com“.
10.1 Moduly
Na rozšírenie mobilného vysávača sú v príslu
šenstve k dispozícii nasledujúce moduly, ktoré 
môže autorizovaná servisná organizácia na
montovať do pozície pre osadenie modulu[1-3]:
– Pneumatický modul
– Zásuvkový modul s permanentným napája

ním
– Zásuvkový modul so zapínacou/vypínacou 

automatikou (nie pre varianty GB 110 V)
– Modul pre prípojku energie/odsávania 

(EAA) na použitie zapínacej/vypínacej auto
matiky na zariadení EAA.

Ďalšie informácie o moduloch nájdete na inter
nete na adrese „www.festool.com“.
11 Životné prostredie

Náradie nevyhadzujte do domáceho 
odpadu! Náradie, príslušenstvo 
a obaly odovzdajte na recykláciu 
v súlade s ochranou životného pro

stredia. Dodržiavajte platné národné predpisy.
Len EÚ: Podľa európskej smernice o odpade 
z elektrických a elektronických zariadení a jej 
presadení v národnom práve sa musia použité 
elektrické prístroje separovať a odovzdávať na 
recykláciu v súlade s predpismi na ochranu ži
votného prostredia.
Informácie o nariadení REACh: www.fe
stool.com/reach
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