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1 Bezpečnostné upozornenia

 Varovanie! Prečítajte si všetky bezpeč
nostné upozornenia a pokyny. Nedodržanie 
bezpečnostných upozornení a pokynov môže za
príčiniť úraz elektrickým prúdom, požiar a/
alebo ťažké zranenia.
Odložte si všetky bezpečnostné upozornenia 
a pokyny, aby ste ich mohli aj v budúcnosti 
použiť.
– Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrá

tane 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 so zariadením hrať.

– Keď sa poškodí sieťový prívodný kábel tohto 
zariadenia, musí ho vymeniť autorizovaný 
zákaznícky servis, aby sa zabránilo nebez
pečenstvám.

– Varovanie Obsluhujúci pracovníci musia byť 
primerane zaškolení o používaní tohto za
riadenia.

– Pred čistením alebo údržbou alebo pri vý
mene opotrebovaných dielov alebo pri pre
stavbe zariadenia sa musí vždy najskôr vy
tiahnuť sieťová zástrčka zo zásuvky.

– Varovanie Zásuvku na zariadení používajte 
len na účely stanovené v pokynoch.

– Varovanie Pri úniku peny alebo kvapaliny 
zariadenie ihneď vypnite.

– Pozor Zariadenie na obmedzenie hladiny 
vody pravidelne čistite a kontrolujte, či ne
má znaky poškodenia.

– Hladina akustického tlaku podľa EN 
60335-2-69/neistota K
70 dB(A)/3 dB

– Hodnota vibrácií pôsobiacich na ruku – ra
meno podľa EN 60335-6-69/neistota K

< 2,5 m/s²/1,5 m/s²

– Varovanie Zariadenie môže obsahovať 
zdraviu škodlivý prach. Údržbu, vyprázdne
nie a výmenu filtra smie vykonávať len au
torizovaný odborník s vhodnými ochrannými 
prostriedkami.

– Prevádzkujte len s nainštalovaným filtrač
ným systémom!

– Nebezpečenstvo výbuchu a požiaru: nevy
sávajte:
– 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 predpi
sy a údaje výrobcu materiálov!

– Používajte len s vhodnými ochrannými pro
striedkami!

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

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

– Nezdvíhajte a neprepravujte pomocou háka 
žeriava alebo zdvíhacieho zariadenia!

– Toto zariadenie nesmú používať osoby, kto
ré môžu citlivo reagovať na zásah elektric
kým prúdom (napr. l'udia s kardiostimulá
torom), pretože nemožno vylúčiť statické 
nabíjanie zariadenia.

2 Symboly
Varovanie pred všeobecným nebezpe
čenstvom
Varovanie pred zásahom elektrickým 
prúdom
Prečítajte si návod/upozornenia a po
kyny!
Noste prostriedky na ochranu dýcha
cích ciest!
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Varovanie! Zariadenie môže obsahovať 
zdraviu škodlivý prach!

Vhodný na odsávanie prachu s li
mitnou hodnotou vystavenia vyš
šou ako 1 mg/m3

Nedávajte do domového odpadu.

Stúpanie na zariadenie je zakázané

3 Jednotlivé súčasti
[1-2] Prístrojová zásuvka
[1-3] SysDoc
[1-4] Rukoväť
[1-7] Držiak hadice

[1-8] Uzáver T-Loc pre Systainer
[1-9] Nádoba na nečistoty
[1-10] Uzatváracia svorka
[1-11] Vypínač
[1-12] + [1-13] Brzda
[1-14] Otvor na výstup vzduchu
[1-15] Výsuvný filter
[1-16] Čistenie
[1-17] Tlačidlo MAN
[1-18] Regulácia sacieho výkonu
[1-19] Indikátor spojenia
[1-20] Spájacie tlačidlo

Uvedené vyobrazenia sa nachádzajú v nemec
kom návode na obsluhu.

4 Technické parametre
Mobilné vysávače
Príkon 350 – 1 200 W
Menovitý príkon zásuvky na pripojenie náradia 
max.

EU, KR, CN
CH, DK

GB 230 V/110 V

2 200 W
1 150 W

1 610 W/770 W
Max. objem prúdenia (vzduchu) vysávač/turbína 130 m³/h/222 m³/h
Max. podtlak, turbína 24 000 Pa
Povrch filtra 3 508 cm²
Sacia hadica D 27/32 mm × 3,5 m-AS
Dĺžka sieťového prívodného kábla 7,5 m
Hladina akustického tlaku podľa EN 60335-2-69/neistota K3 70 dB(A)
Hodnota vibrácií pôsobiacich na ruku – rameno podľa EN 60335-2-69/ 
neistota K

< 2,5 m/s²/1,5 m/s²

Druh ochrany IP X4
Frekvencia 2 402 MHz – 2 480 MHz
Ekvivalentný izotropný výkon žiarenia (EIRP) < 10 dBm
Objem nádoby CTL MINI I 10 l

CTL MIDI I 15 l
Rozmery D × Š × V CTL MINI I 470 × 320 × 455 mm

CTL MIDI I 470 × 320 × 495 mm
Hmotnosť CTL MINI I 11,0 kg

CTL MIDI I 11,3 kg
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5 Používanie na určený účel
Mobilný odsávač určený na
– nasávanie a odsávanie prachu do 1 mg/m³ 

podľa triedy prachu ’L’,
– nasávanie vody,
– zvýšené namáhanie pri komerčnom použí

vaní,
podľa IEC/EN 60335-2-69.

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

6 Uvedenie do prevádzky
  VAROVANIE

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

6.1 Prvé uvedenie do prevádzky
► Vložte filtračné/odpadové vrecko [2].
► Namontujte navijak kábla [3].
► Pripojte saciu hadicu [3].
6.2 Pripojenie mobilného vysávača

 VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku ne
kontrolovane sa rozbiehajúceho náradia
► Pred zapnutím dbajte na to, aby bolo pripo

jené náradie vypnuté.

  VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia elektrickým prú
dom
► Zasuňte sieťovú zástrčku do uzemnenej zá

suvky.
► Nesiahajte do zásuvky mobilného vysávača.

Ak je mobilný vysávač pripojený na sieťovú 
zásuvku, je zásuvka mobilného vysávača 
na pripojenie náradia trvale pod elektric
kým prúdom.

Spojenie mobilného vysávača so zásuvkou
Mobilný vysávač je vypnutý.
► Zapojte sieťový kábel do zásuvky.

Zásuvka na pripojenie náradia [1-2] je pod 
prúdom.

Prepnutie mobilného vysávača do režimu 
Stand-by
► Stlačte vypínač [1-11].

Zásuvka na pripojenie náradia [1-2] je pod 
prúdom.
Zelená LED [1-18] zobrazuje režim Stand-
by.

Automatické spustenie mobilného vysávača
Mobilný vysávač je v režime Stand-by.
► Pre automatické spustenie mobilného vysá

vača: Zapnite pripojené náradie.
Manuálne spustenie mobilného vysávača
Mobilný vysávač je v režime Stand-by.
► Stlačte tlačidlo MAN [1-17].

Pri nepoužívaní, ako aj údržbárskych a či
stiacich prácach vytiahnite sieťovú zá

strčku mobilného vysávača zo zásuvky.
6.3 Pripojenie elektrického náradia

  VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia
► Rešpektujte maximálny menovitý príkon 

zásuvky na pripojenie náradia (pozri kapito
lu Technické údaje).

► Vypnite elektrické náradie.
Spojenie sieťového elektrického náradia s mo
bilným vysávačom
► Pripojte elektrické náradie do zásuvky na 

pripojenie elektrického náradia [1-2].
Elektrické náradie je spojené s mobilným vysá
vačom cez sieťový kábel.
Spojenie akumulátorového elektrického nára
dia s mobilným vysávačom
► V režime Stand-by stlačte spájacie tlačid

lo [1-20].
Indikátor spojenia [1-19] bliká pomaly. Mo
bilný vysávač je na 60 sekúnd pripravený na 
spojenie.

► Zapnite akumulátorové elektrické náradie.
Mobilný vysávač sa spustí a akumulátorové 
elektrické náradie je pripojené až do manu
álneho vypnutia mobilného vysávača alebo 
vytiahnutia sieťovej zástrčky. Akumulátoro
vé náradie sa potom znova musí spojiť.

Spojením nového akumulátorového elektrické
ho náradia sa prepíše doterajšie spojenie.
6.4 Pripojenie mobilného koncového 

zariadenia
Mobilné koncové zariadenie (napr. smartfón) sa 
môže spojiť s mobilným vysávačom cez Blue
tooth® (napr. na účel aktualizácie softvéru po
mocou aplikácie Festool).
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► V režime Stand-by držte 3 sekundy stlačené 
spájacie tlačidlo [1-20] na mobilnom vysá
vači.
Indikátor spojenia [1-19] rýchlo bliká.
Mobilný vysávač je na 60 sekúnd pripravený 
na spojenie.

► Postupujte podľa pokynov v aplikácii Fe
stool.

6.5 Diaľkové ovládanie
Spojenie diaľkového ovládania a mobilného 
vysávača
Na prepojenie diaľkového ovládania s mobilným 
vysávačom je potrebné vykonať reset diaľkového 
ovládania (pozri kapitolu Reset diaľkového ovlá
dania).
Doteraz nespojené diaľkové ovládania sa môžu 
spojiť priamo.

Spojenie vytvorené medzi diaľkovým ovlá
daním a mobilným vysávačom zostane za
chované aj po manuálnom vypnutí alebo 
vytiahnutí sieťovej zástrčky mobilného vy
sávača.
Mobilný vysávač je možné spojiť až s piati
mi diaľkovými ovládaniami naraz. Mobilný 
vysávač môže byť naraz spojený s jedným 
akumulátorovým elektrickým náradím.

► V režime Stand-by držte 3 sekundy stlačené 
spájacie tlačidlo [1-20] na mobilnom vysá
vači.
Indikátor spojenia [1-19] rýchlo bliká.
Mobilný vysávač je na 60 sekúnd pripravený 
na spojenie.

► Stlačte tlačidlo MAN na diaľkovom ovládaní.
Diaľkové ovládanie je natrvalo uložené 
v mobilnom vysávači.

Zapínanie/vypínanie
Po spojení diaľkového ovládania s mobilným vy
sávačom je možné zapínať a vypínať mobilný vy
sávač prostredníctvom diaľkového ovládania.
► Na zapnutie/vypnutie stlačte tlačidlo MAN 

na diaľkovom ovládaní.
Reset diaľkového ovládania
Pomocou resetu sa vymaže spojenie diaľkového 
ovládania s mobilným vysávačom.
► 10 sekúnd podržte spájacie tlačidlo a tlačid

lo MAN.
Po vykonaní resetu svieti LED indikátor pur
purovo.

6.6 Vymažte všetky uložené zariadenia.

► Najmenej 3 sekundy držte stlačené spájacie 
tlačidlo [1-20].
Indikátor spojenia [1-19] rýchlo bliká.

► Spájacie tlačidlo znova uvoľnite.
► Do 3 sekúnd podržte súčasne stlačené tla

čidlo plus a mínus [1-18] najmenej na 3 
sekundy.

Mobilný vysávač potvrdí povel trojnásobným 
rýchlym zablikaním.

7 Nastavenia
7.1 Regulácia sacej sily
► Stlačte tlačidlá plus, resp. mínus [1-18] 

v sacej prevádzke.
7.2 Tepelná poistka
Na ochranu pred prehriatím vypne tepelná po
istka mobilný vysávač pred dosiahnutím kritic
kej teploty. Najspodnejšia LED [1-18] zobrazuje 
poruchu.
LED svieti na červeno Nadmerná teplota

► Mobilný vysávač vypnite, nechajte ho vy
chladnúť.

► Mobilný vysávač po cca 5 minútach znova 
zapnite.

7.3 Zaistenie brzdy [1A]
► Mobilný vysávač na prednej strane mierne 

nadvihnite.
► Brzdu [1-13] potlačte nadol tak, aby zapad

la.
► Na uvoľnenie stlačte tlačidlo [1-12].
7.4 SysDoc

 VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia
► Odkladaciu plochu mobilného vysávača ne

používajte ako plochu na státie.

 POZOR
Nebezpečenstvo poranenia
► Pri preprave dávajte pozor na to, aby boli 

zatvorené T-Loc, resp. štyri uzávery Sy
sDoc.

Na odkladacej ploche [1-7] sa dá upevniť Sy
stainer uzáverom T-loc [1-8]. Systainery bez 
uzáveru T-Loc sa dajú upevniť pomocou štyroch 
uzáverov SysDoc [1-3].
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8 Používanie
8.1 Vysávanie suchých materiálov

  POZOR
Zdraviu škodlivý prach
Hrozí poškodenie dýchacích ciest
► Vždy použite filtračné vrecko!

  POZOR
Zdraviu škodlivý prach
Hrozí poškodenie dýchacích ciest
► Pred vysávaním skontrolujte, či je hlavný 

filter neporušený.
Pri odsávaní prachu, ktorý prekračuje 
hraničnú hodnotu, vysávajte len jediný 

zdroj prachu (elektrické alebo pneumatické ná
radie).
Pri odsávaní prachu z bežiaceho elektrického 
náradia rešpektujte nasledovné:
Zabezpečte dostatočné vetranie! Dodržiavajte 
regionálne ustanovenia!
Hraničné hodnoty: Odpadový vzduch max. 50 % 
objemu čerstvého vzduchu
Vzorec: objem priestoru VR x miera výmeny 
vzduchu LW

8.2 Odsávanie mokrých látok/tekutín
Odstráňte filtračné vrecko!
Používajte špeciálny filter na mokré vy

sávanie.
Pri dosiahnutí maximálnej výšky hladiny sa od
sávanie automaticky preruší.
Najspodnejšia LED [1-18] svieti na červeno.
► Vypnite mobilný vysávač [1-11].
► Otvorte uzatváracie svorky [1-10] a odober

te hornú časť.
► Vyprázdnite nádobu na nečistoty [1-9].
Po vysávaní namokro nechajte hlavný filter vy
schnúť!
Mobilný vysávač pred vysávaním suchého pra
chu vysušte.

  POZOR
Zdraviu škodlivý prach
Hrozí poškodenie dýchacích ciest
► Po vysávaní namokro odstráňte filter na 

mokré vysávanie a vymeňte ho za hlavný 
filter na suché materiály.

 POZOR
Vystupujúca pena a kvapaliny
► Zariadenie hneď vypnite a vyprázdnite.

8.3 Výstup odpadového vzduchu

  POZOR
Zdraviu škodlivý prach
Hrozí poškodenie dýchacích ciest
► Neodfukujte prach!

Výstup odpadového vzduchu poskytujte možnosť 
odvádzania odpadového vzduchu prostredníc
tvom sacej hadice mimo budovy.
► Otvorte mriežku pred otvorom na výstup 

vzduchu [1-14].
► Zasuňte saciu hadicu do otvoru na výstup 

vzduchu [1-14].
8.4 Manuálne čistenie filtra a filtračného 

vrecka
► V režime Stand-by stlačte tlačidlo 

MAN [1-17].
► Nastavte saciu silu na maximum [1-18].
► Saciu hadicu uzavrite rukou a zároveň tri

krát krátko zatlačte nadol čistiacu páku 
[1-16].

8.5 Bezprašná výmena filtračného vrecka
► Otvorte uzatváracie svorky a odoberte hornú 

časť prístroja [2].
► Potiahnite jazyk na filtračnom vrecku tak, 

aby bol otvor filtračného vrecka úplne za
tvorený.

Filtračné vrecko je teraz bezpečne zatvorené 
a môže sa vybrať.
► Nasaďte hornú časť vysávača a zatvorte 

uzatváracie svorky.
8.6 Výmena filtračného článku[5]
► Vytiahnite opotrebovaný zásuvný filter 

[1-15].
► Opotrebovaný zásuvný filter zlikvidujte pod

ľa zákonných ustanovení.
► Zasuňte nový zásuvný filter [1-15].

Objednávacie čísla pre príslušenstvo, filter 
a spotrebný materiál sa nachádzajú v kata
lógu Festool alebo na internetovej adrese 
„www.festool.sk“.

Slovenský
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UPOZORNENIE
Poškodenie motora
► Nikdy neodsávajte bez zabudovaného hlav

ného filtra alebo s poškodeným hlavným 
filtrom, pretože to môže poškodiť motor.

8.7 Po práci
► Mobilný odsávač vypnite a vytiahnite sieťovú 

zástrčku.
► Sieťový pripájací kábel naviňte.
► Vyprázdnite nádobu na nečistoty.
► Vložte saciu hadicu [4-1] do uzatvárateľné

ho držiaka hadice [1-7]. Vložte sieťový pri
pojovací kábel [4-2] do uzatvárateľného 
držiaka hadice [1-7] alebo ho naviňte na na
vijak kábla. Pripojovací sieťový kábel veďte 
cez otvor [4-3].

► Mobilný vysávač vyčistite zvnútra a zvonku 
tak, že ho povysávate a utriete.

► Mobilný vysávač odložte do suchej miestno
sti, na miesto chránené proti neoprávnené
mu použitiu.
Kryt držiaka hadice slúži aj ako odkladacia 
priehradka na náradie.

9 Údržba a starostlivosť
  VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia, úraz elektric
kým prúdom
► Pred údržbou a ošetrovaním vytiahnite vždy 

sieťovú zástrčku zo zásuvky!
► Všetky údržbové práce a opravy, ktoré si 

vyžadujú otvorenie krytu motora, smie vy
konávať len autorizovaný zákaznícky servis.

Zákaznícky servis a opravy smie vykonávať len 
výrobca alebo servisy: Adresa najbližšieho ser
visného strediska: www.festool.sk/service
EKAT

1

2
3

5

4

Používajte len originálne náhradné diely Fe
stool! Obj. č. na: www.festool.sk/service

► Pravidelne čistite senzory na snímanie hla
diny [4-4] a vyprázdňujte nádobu na neči
stoty [1-9].

Dodržujte nasledujúce pokyny:
– Najmenej raz ročne musí výrobca alebo za

školená osoba vykonať technickú kontrolu 
vzhľadom na prach (napr. či nie je poškode
ný filter, kontrolu tesnosti zariadenia 
a funkciu kontrolných zariadení.

– Čo sa nedá vyčistiť, musí sa zlikvidovať. 
Použite na to nepriepustné vrecká. Rešpek
tujte platné podmienky likvidácie!

10 Životné prostredie
Náradie nevyhadzujte do domáceho od
padu! Náradie, príslušenstvo a obaly sa 
odovzdajte na ekologickú recykláciu. 

Dodržiavajte platné národné predpisy.
Len EÚ: Podľa európskej smernice o odpade 
z elektrických a elektronických zariadení a jej 
transpozícii do národného práva sa musí odpad 
z elektrických zariadení zbierať separovane 
a odovzdať na recykláciu.
Informácie o REACH: www.festool.com/reach

11 Všeobecné upozornenia
11.1 Bluetooth®

Značka Bluetooth® a logá sú registrované znač
ky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a v rámci li
cencie ich používa spoločnosť TTS Tooltechnic 
Systems AG & Co. KG a teda Festool.
11.2 Informácie o ochrane údajov
Elektrické náradie má čip na automatické ukla
danie údajov o náradí a prevádzkových údajov. 
Uložené údaje neobsahujú priame osobné úda
je.
Údaje sa dajú prečítať bezkontaktne špeciálny
mi zariadeniami a firma Festool ich použije vý
lučne na diagnostiku chýb, vybavenie opráv 
a záruk, ako aj na zlepšenie kvality, príp. ďalší 
vývoj elektrického náradia. Údaje sa nebudú 
používať na iné účely bez výslovného súhlasu 
zákazníka.
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