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1 Bezpečnostné pokyny

Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné
upozornenia a pokyny. Chyby pri dodržiavaní na-
sledujúcich 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 budúcnosti
použiť.
– Tento prístroj nesmú používať osoby (vrátane de-

tí) s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo
duševnými schopnosťami alebo nedostatkom
skúseností a vedomostí. Deti musia byť pod do-
zorom, aby sa zaistilo, že sa nebudú s prístrojom
hrať.

– Výstraha: Zariadenie môže obsahovať zdraviu
škodlivý prach. Údržbu, vyprázdnenie, výmenu
filtra smie vykonávať len autorizovaný odborník
s vhodnými prostriedkami osobnej ochrany. 

– Používajte len s nainštalovaným filtračným sys-
témom!

– Nebezpečenstvo explózie a požiaru: Nevysávaj-
te:
– iskry alebo horúci prach;
– horľavé alebo výbušné látky (napr. horčík,

hliník, benzín, riedidlá); 
– agresívne látky (napr. kyseliny, lúhy, roz-

púšťadlá);
– chemicky reaktívne látky, ktoré vedú

k vzniku tepla, kyselín/zásad, plynov atď.
(napr. reaktívne dvojzložkové materiály,
hliník a voda). 

– Dodržiavajte národné bezpečnostné predpisy
a údaje výrobcu materiálov!

– Používajte len s vhodnými prostriedkami osobnej
ochrany!

– So zariadením pracujte len vtedy, keď zistíte vizu-
álnou kontrolou, že je neporušené, v suchom
prostredí, po poučení!

– Zásuvku na zariadení používajte len na uvedený
účel!

– Zástrčku, kábel a zásuvku pravidelne kontroluj-
te, aby sa predišlo ohrozeniu. V prípade poškode-
nia ich dajte vymeniť v autorizovanom
zákazníckom servise.

– Nezdvíhajte a neprepravujte pomocou žeriavové-
ho háku alebo zdvíhacieho zariadenia!

– Nebezpečenstvo prevrátenia, neklaďte na šikmé
plochy!

2 Symboly

VAROVANIE

Toto zariadenie je určené len na používanie nasu-
cho.

POZOR

Toto zariadenie je určené len na používanie vo
vnútorných priestoroch.
Toto zariadenie sa smie skladovať len vo vnútor-
ných priestoroch.

Symboly

Varovanie pred všeobecným nebezpečen-
stvom

Varovanie pred zásahom elektrickým prú-
dom

Návod, prečítajte si upozornenia!

Používajte ochrannú dýchaciu masku!

Tip, pokyn

Pokyn na činnosť

Varovanie! Zariadenie môže obsahovať
zdraviu škodlivý prach!

Stúpanie na zariadenie je zakázané

Neklaďte zariadenie do regálu!

Nevysávajte vodu ani iné kvapaliny! 

Nebezpečenstvo prevrátenia! 
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3 Používanie na určený účel
Odsávacie zariadenie je vhodné na 
– vysávanie a odsávanie prachu s hraničnými hod-

notami do 1mg/m³ zodpovedajúcimi prachovej
triede ’L’,

– zvýšené namáhanie pri komerčnom používaní,
podľa IEC/EN 60335-2-69.

Odsávacie zariadenie sa neodporúča na trvalé vy-
sávanie a odsávanie jemného prachu, ako napr. ce-
mentový prach alebo tmeliaca hmota. 

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

4 Technické údaje

5 Prvky zariadenia 6 Uvedenie do prevádzky

6.1 Pripojenie odsávacieho zariadenia 

 Sieťové pripájacie vedenie zasuňte do prístrojo-
vej sieťovej zásuvky [2] a do uzemnenej zásuvky.

 Sieťové vedenie vložte cez výrez [2].

Odsávacie zariadenie

Príkon 1000 W

Menovitý príkon na 
zásuvke na vysávači

EU

CH, DK

GB,. AUS

1 200 W

1 300 W

1 400 W

Objemový prietok (vzduch) max., vysávač/turbína 108 m³/h / 180 m³/h

Podtlak max., turbína 200 hPa

Povrch filtra 5357 cm2

Sacia hadica D 27 mm x 3,0 m-AS

Dĺžka prívodného sieťového kábla 5,0 m

Úroveň akustického tlaku podľa normy EN 60704-2-1 / Nestalosť 67 dB(A) / 3 dB

Hodnota vibrácií na čistiacej hubici/neistota < 2,5 m/s2/ 1,5 m/s2

Druh ochrany IP X0

Objem nádoby 4,5 l

Rozmery D x Š x V CTL SYS s úložným boxom 396 x 296 x 270 mm

Rozmery D x Š x V CTL SYS 396 x 296 x 162 mm

Hmotnosť CTL SYS s úložným boxom 6,9 kg

[1-1] Odsávací prístroj 

[1-2] Úložný box

[1-3] Odsávacia hadica 

[1-4] Rukoväť

[1-5] Uhlová spojka

[1-6] Uzáver T-Loc pre Systainer

[1-7] Prístrojová sieťová zásuvka

[1-8] Vypínač

[1-9] Spínač AUTO/MAN

[1-10] Prístrojová zásuvka

VAROVANIE

Neprípustné napätie alebo frekvencia!
Nebezpečenstvo úrazu
 Rešpektujte údaje na typovom štítku.
 Rešpektujte osobitosti danej krajiny.

VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia nekontrolovane sa
rozbiehajúcim náradím
 Pred zapnutím dbajte na to, aby bolo pripojené

náradie vypnuté.
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Spínač[1-8] slúži na zapínanie/vypínanie.
Spínačom [1-9] sa dá prepínať medzi AUTO a MAN.

Poloha prepínača MAN 
Prístrojová zásuvka [1-10] nie je pod prúdom, mo-
bilné odsávacie zariadenie sa spustí.

Poloha prepínača Auto
Prístrojová zásuvka [1-10] je pod prúdom, odsáva-
cie zariadenie sa spustí po zapnutí pripojeného ná-
radia.

Pri nepoužívaní zariadenia a pri vykonávaní
údržby a pri čistení vytiahnite zástrčku zo zá-
suvky. 

6.2 Pripojenie elektrického náradia

 Pripojte elektrické náradie do prístrojovej zá-
suvky [1-10].

6.3 Pripojenie odsávacej hadice  

k odsávaciemu otvoru [3a]
 Pripojte saciu hadicu s uhlovou spojkou <Po-

sNumber/>k odsávaciemu otvoru. 

k otvoru na výstup vzduchu [3b]
 Otvorte klapku na zadnej strane odsávacieho

zariadenia.
 Pripojte saciu hadicu s uhlovou spojkou

k odsávaciemu otvoru.

7 Nastavenia
7.1 Kontrola teploty
Tepelná poistka odsávacieho zariadenia vypne vy-
sávač pred dosiahnutím kritickej teploty. 
 Vypnite odsávacie zariadenie, nechajte ho asi 5

minút vychladnúť, zapnite ho.
 Zapnutie nie je možné: kontaktujte zákaznícky

servis Festool.

7.2 Spojenie pomocou T-Loc 
Otočením T-Loc sa dá odsávacie zariadenie zatvo-
riť, otvoriť a spojiť:
– zatvorenie odsávacieho zariadenia [4a].
– otvorenie odsávacieho zariadenie [4b].
– spojenie odsávacieho zariadenia s odkladacím

boxom [4c].

Pred nadvihnutím T-Loc na odsávacom za-
riadení vždy zatvorte alebo spojte
s odkladacím boxom a skontrolujte, či je
spojenie pevné.
Max. nosnosť pri spojení s ďalšími kontajner-
mi Systainer: 20 kg

7.3 Použitie/nastavenie ramenného popru-
hu

Max. povolená nosnosť ramenného popruhu: 20 kg
Ramenný popruh sa dá upevniť v dvoch rôznych po-
zíciách:
– Prenášanie odsávacieho zariadenia: ramenný

popruh na odsávacom zariadení [5a]
– Prenášanie odkladacieho boxu s odsávacím za-

riadením: ramenný popruh na odkladacom boxe
[5b]

Pred nadvihnutí skontrolujte funkciu ramen-
ných popruhov a T-Loc na odsávacom zaria-
dení dajte do príslušnej polohy.

Prispôsobte dĺžku ramenného popruhu nastavova-
cou sponou [5c].

8 Používanie

 Vo vnútri odsávacieho zariadenia sú uložené dve
čistiace hubice [6-1].

Dbajte na dodržanie nasledujúcich upozornení
a pokynov:
– Odsávacie zariadenie je stacionárny systém a nie

je určený na to, aby sa ťahalo za kábel a hadicu.
Používajte rukoväť [1-4].

– Ak sa nepoužije antistatická hadica, môže dôjsť
k elektrostatickému výboju. Používateľ môže utr-
pieť úraz elektrickým prúdom. 

Pri odsávaní prachu, ktorý prekračuje hra-
ničné hodnoty odsávajte len jeden zdroj pra-
chu (elektrické alebo pneumatické náradie).

Pri odsávaní prachu z bežiaceho elektrického nára-
dia rešpektujte nasledovné: 
Postarajte sa o dostatočné vetranie! Dodržiavajte
regionálne ustanovenia!
Hraničné hodnoty: odpadový vzduch max. 50 % ob-
jemu čistého vzduchu
Vzorec: objem priestoru VR x rýchlosť výmeny vzdu-
chu LW

VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia
 Rešpektujte maximálny pripojovací výkon prí-

strojovej zásuvky (pozri kapitolu Technické úda-
je)!

 Vypnite elektrické náradie.

POZOR

Prach ohrozujúci zdravie
Hrozí poškodenie dýchacích ciest
 Vždy použite filtračné vrecko!
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Po práci nezabudnite:
 Odsávacie zariadenie vypnite a vytiahnite sieťo-

vú zástrčku.
 Sieťové pripájacie vedenie naviňte.
 Vyprázdnite nádobu na nečistoty.
 Vložte saciu hadicu [1-3] a sieťový prípojný ká-

bel do odkladacieho boxu. 
 Odsávacie zariadenie vyčistite zvnútra a zvonku

tak, že ho povysávate a utriete.
 Odsávacie zariadenie odložte do suchej miest-

nosti, na miesto chránené proti neoprávnenému
použitiu.

9 Údržba a ošetrovanie

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

Používajte iba originálne náhradné
diely Festool! Obj. č. nájdete na strán-
ke:
www.festool.com/service

 Filtračné vrecko pravidelne vymieňajte
a vyčistite nádobu a tesnenia.

Dbajte na dodržanie nasledujúcich upozornení
a pokynov:
– Minimálne raz ročne je potrebné zabezpečiť bez-

pečnostno-technickú kontrolu so zreteľom na
prachové emisie, ktorú vykoná výrobca alebo po-
učená osoba (zisťuje sa napr. poškodenie filtra,
tesnosť zariadenia a funkčnosť kontrolných za-
riadení). 

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

9.1 Výmena filtračného vrecka
 Odsávacie zariadenie otvorte otočením T-Loc

[6]. Pozor, nebezpečenstvo prevrátenia!
 Výmena filtračného vrecka:

 Vyberte filtračné vrecko  [7].
 Vložte filtračné vrecko [8].

 Odsávacie zariadenie zatvorte pomocou T-Loc.

9.2 Výmena filtračnej vložky [9]

 Odsávacie zariadenie otvorte otočením T-Loc
[6]. Pozor, nebezpečenstvo prevrátenia!

 Páčku odistite a preložte.
 Nádobu vyberte smerom hore.
 Opotrebovaný filtračný prvok vyberte a vymeňte

za nový.
 Opotrebovaný filtračný prvok zlikvidujte podľa

zákonných ustanovení.
 Nádobu a tesnenia vyčistite.
 Vložte nádobu. Presuňte páčku a nechajte me-

chanizmus zaskočiť.
 Odsávacie zariadenie zatvorte pomocou T-Loc.
 Objednávacie čísla príslušenstva, filtrov

a spotrebného materiálu nájdete v katalógu
Festool alebo na internete na adrese „www.fes-
tool.com“.

10 Odstraňovanie porúch

11 Transport
Dbajte na dodržanie nasledujúcich upozornení
a pokynov:
– Pred prenášaním T-Loc na odsávacom zariadení

vždy zatvorte alebo spojte s odkladacím boxom.
– Pri prenášaní do vozidla zariadenie podľa plat-

ných smerníc zaistite proti šmyku.

VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia, zásahu elektrickým
prúdom
 Pred akýmikoľvek údržbovými prácami vždy vy-

tiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky!
 Všetky práce na údržbe a opravy, ktoré vyžadujú

otvorenie krytu motora, smie vykonávať iba auto-
rizovaný zákaznícky servis.

EKAT

1

2
3 5

4

Upozornenie:

Poškodenie motora
 Nikdy nevysávajte bez namontovaného hlavného

filtra, pretože to môže poškodiť motor.

Zvuk prúdenia pri vysávaní 

Automatický obtok: Otvorí sa ventil, ktorý na tur-
bínu privádza chladný vzduch

Príčina Upchatý filtračný prvok, plné filtračné
vrecko alebo upchatá sacia hadica

Riešenie Vyprázdnite nádobu, vymeňte alebo
vyčistite filtračný prvok, vymeňte fil-
tračné vrecko, skontrolujte, či nie je
sacia hadica upchatá, príp. ju odstráňte
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12 Životné prostredie
Náradie nevyhadzujte do domáceho
odpadu! Náradie, príslušenstvo
a obaly odovzdajte na recykláciu
v súlade s ochranou životného pros-
tredia. Dodržiavajte platné národné

predpisy.
Len EÚ: Podľa európskej smernice o odpade
z elektrických a elektronických zariadení a jej pre-
sadení v národnom práve sa musia použité elek-
trické prístroje separovať a odovzdávať na recyklá-
ciu v súlade s predpismi na ochranu životného pro-
stredia. 
Informácie o nariadení REACh: 
www.festool.com/reach

13 ES-Vyhlásenie o zhode

Zodpovedne vyhlasujeme, že tento produkt súhlasí
so všetkými relevantnými požiadavkami nasledujú-
cich smerníc, noriem alebo normatívnych doku-
mentov:
2006/42/ES, 2004/108/ES (do 19.04.2016), 2014/30/
EÚ (od 20.04.2016), 2011/65/EÚ, EN 60335-1:2012,
EN 60335-2-69:2012, EN 55014-
1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2:1997+kori-
gendum 1997+A1:2001+A2:2008, EN 61000-3-
2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2013. 

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Wolfgang Zondler
Vedúci výskumu, vývoja a technickej dokumentácie 
2015-09-03

Odsávací prístroj Sériové č.

CTL SYS 500162, 500164, 500165,
500922

Označenie CE z roku:2014


