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Originálny návod na používanie

Uvedené vyobrazenia sa nachádzajú vo viacja-
zyčnom návode na obsluhu.
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1 Bezpečnostné pokyny

Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Chyby pri
dodržiavaní nasledujúcich varovných upozornení a pokynov môžu zapríčiniť úraz elek-
trickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia. 
Všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny a návody si odložte, aby ste ich mohli
v budúcnosti použiť.
– Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými,

zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami
a vedomosťami len vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom
používaní prístroja a o rizikách, ktoré z jeho používania vyplývajú. Deti sa nesmú
hrať s prístrojom. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozo-
ru.

– Nebezpečenstvo explózie a požiaru:Neodsávajte: iskry alebo horúci prach; horľavé
alebo výbušné médiá (napr. magnézium, hliník, benzín, riedidlá, s výnimkou dreva);
agresívne kvapaliny/pevné látky (napr. kyseliny, zásady, rozpúšťadlá). 

– Dodržiavajte národné bezpečnostné predpisy a údaje výrobcu materiálov!
– Nie je vhodný na zachytenie zdravie ohrozujúceho prachu.
– Používajte len s vhodnými prostriedkami osobnej ochrany!
– So zariadením pracujte len vtedy, keď zistíte vizuálnou kontrolou, že je neporušené,

v suchom prostredí, po poučení!
– VAROVANIE! Obsluhujúce osoby musia byť primerane poučené o používaní tohto

stroja. Pred použitím sa musí obsluhujúca osoba oboznámiť s informáciami, pokyn-
mi a absolvovať školenia potrebné na používanie tohto zariadenia a materiálov, na
ktoré sa toto zariadenie má používať. Je potrebné oboznámiť sa aj o bezpečnom po-
stupe pri odstraňovaní zachyteného materiálu.

– Ak vystupuje pena alebo tekutina, prístroj okamžite vypnite.
– Pravidelne čistite senzory na snímanie hladiny [7] a skontrolujte, či nie sú poškode-

né.
– Prístroj nie je vhodný na nasávanie silno peniacich tekutín.
– Používajte len s nainštalovaným filtračným systémom.
– Zásuvku na zariadení používajte len na uvedený účel!
– Zástrčku a kábel pravidelne kontrolujte, aby sa predišlo ohrozeniu a v prípade po-

škodenia ich dajte vymeniť v autorizovanom servise zákazníckeho strediska.
– Nezdvíhajte a neprepravujte pomocou žeriavového háku alebo zdvíhacieho zariade-

nia!
– V prípade poruchy prístroj okamžite vypnite, odpojte od elektrickej siete a dajte

skontrolovať a opraviť v autorizovanom servise.
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2 Symboly

3 Technické údaje

4 Prvky zariadenia

5 Používanie na určený účel
Mobilný odsávač určený na 
– Nasávanie a odsávanie prachu, nečistôt, piesku,

pilín neohrozujúcich zdravie,
– nasávanie vody,
– zvýšené namáhanie pri komerčnom používaní,

podľa IEC/EN 60335-2-69.
Pri používaní, ktoré nie je v súlade
s určením, preberá záruku používateľ.

6 Uvedenie do prevádzky

Varovanie pred všeobecným nebezpečen-
stvom

Varovanie pred zásahom elektrickým prú-
dom

Prečítajte si návod/upozornenia a pokyny!

Vytiahnite sieťovú zástrčku!

Používajte ochrannú dýchaciu masku!

Nepatrí do komunálneho odpadu.

Vysávanie kvapalín

Mobilné vysávače 

Príkon 400 - 1200 W

Menovitý príkon na zásuvke na vysávači EÚ (230 V, 50 Hz)

CH, DK (230 V, 50 Hz)

GB (240 V, 50 Hz)

AUS (240 V, 50 Hz)

2 400 W

1 100 W

1 800 W

1 200 W

Objemový prietok (vzduch) max., vysávač/turbína 3000 l/min / 3700 l/min

Podtlak max., turbína 24000 Pa

Povrch filtra 4600 cm2

Sacia hadica D 27 mm x 3,5 m

Dĺžka prívodného sieťového kábla 5,5 m

Úroveň akustického tlaku podľa normy EN 60704-2-1 / Nestalosť 74 dB(A) / 3 dB

Druh ochrany IP X4

Trieda ochrany I

Objem nádoby 17 l

Rozmery (D x Š x V) 445 x 380 x 485 mm

Hmotnosť 9,4 kg

[1-1] Sací otvor

[1-2] Ovládač

[1-3] Regulátor sacieho výkonu

[1-4] Prístrojová zásuvka

[1-5] Sklápateľná rukoväť

[1-6] Zatváracia spona

[1-7] Zberná nádoba

[1-8] Navinutie kábla/hadice

[1-9] Otvor na výstup vzduchu

VAROVANIE

Neprípustné napätie alebo frekvencia!
Nebezpečenstvo úrazu
 Rešpektujte údaje na typovom štítku.
 Rešpektujte osobitosti danej krajiny.
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6.1 Prvé uvedenie do prevádzky
 Otvorte uzatváracie svorky a odoberte hornú

časť prístroja [2].
 Vyberte časti príslušenstva a sprievodnú doku-

mentáciu [3].
 Vložte filtračné vrecko [4].

6.2 Pripojenie odsávacej hadice
Na nasávanie a odsávanie cez nasávací otvor [1-1]
Na vyfukovanie cez otvor na výstup vzduchu [1-9]

6.3 Pripojenie mobilného odsávača 

Spínač[1-2] slúži na zapínanie/vypínanie.

Poloha prepínača ’0’
Prístrojová zásuvka[1-4] je bez prúdu, mobilný vy-
sávač je vypnutý.

Poloha prepínača ’MAN’
Prístrojová zásuvka[1-4] je pod prúdom, mobilný
odsávač sa spustí.

Poloha prepínača ’Auto’
Prístrojová zásuvka [1-4] je pod prúdom, mobilný
odsávač sa spustí po zapnutí pripojeného náradia.
 Do uzemnenej zásuvky zasuňte sieťovú zástrč-

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

6.4 Pripojenie elektrického náradia

 Pripojte elektrické náradie do prístrojovej zá-
suvky [1-4].

6.5 Regulácia sacieho výkonu 
 na otočnej hlave [1-3].

7 Používanie
7.1 Odsávanie

Odsávanie suchých látok
Vždy použite filtračné vrecko!

Odsávanie suchých látok/tekutín
Odstráňte filtračné vrecko!
Založte špeciálny filter na vysávanie na-

mokro.
Pri dosiahnutí maximálnej výšky hladiny sa odsáva-
nie automaticky preruší.
Po odsávaní namokro nechajte hlavný filter vy-
schnúť!

7.2 Po skončení práce
 Mobilný odsávač vypnite a vytiahnite sieťovú zá-

strčku.
 Sieťové pripájacie vedenie naviňte.
 Vyprázdnite nádobu na nečistoty.
 Mobilný odsávač uložte do suchej miestnosti, na

miesto chránené proti neoprávnenému použitiu.

8 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

VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia nekontrol-ovane sa
rozbiehajúcim náradím
 Pred otočením voliča (prepínača) do polohy „AU-

TO“ alebo „MAN“ nezabudnite, že pripojené ná-
radie musí byť vypnuté.

VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia
 Rešpektujte maximálny pripojovací výkon prí-

strojovej zásuvky (pozri kapitolu Technické úda-
je)!

 Vypnite elektrické náradie.

POZOR

Vystupujúca pena a kvapaliny
 Prístroj hneď vypnite a vyprázdnite.

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.
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– Mobilný odsávač vyčistite bežnými, vodou riedi-

teľnými čistiacimi prostriedkami na domáce po-
užitie. V žiadnom prípade nepoužívajte agresívne
chemické látky, rozpúšťadlá alebo abrazívne čis-
tiace prostriedky.

8.1 Filtračné vrecko/ odpadové vrecko / 
hlavný filter

 Vybratie filtračného vrecka [5].
 Vloženie filtračného vrecka [4].
 Výmena hlavného filtra [6].

Použitý hlavný filter zlikvidujte podľa zákonných
ustanovení.

 Objednávacie čísla príslušenstva, filtrov
a spotrebného materiálu nájdete v katalógu
Festool alebo na internete na adrese „www.fes-
tool.com“.

9 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

10 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, 2011/65/EÚ, EN 60335-1,
EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3. 

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Dr. Martin Zimmer
Vedúci výskumu, vývoja a technickej dokumentácie
2013-04-15

Spotrebný materiál Obj. č.

Filtračné vrecko CT 17 E 769136

Hlavný filter na použitie nasucho CT 
17 E

769134

Hlavný filter na použitie namokro CT 
17 E

769135

Mobilný vysá-
vač 

Sériové č.

CT 17 E 768061, 768229, 768140, 768652

Označenie CE z roku: 2013


