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1 Dôležité bezpečnostné upozornenia

Označenie upozornení Predtým, než spotrebič spustíte do prevádzky, prečítajte si 
nutne tento dokument a odložte si ho tak, aby ste ho mali 
vždy po ruke. 

NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečenstvo, pri ktorom môže dôjsť k ťažkým a 
nevyliečiteľným zraneniam, alebo k usmrteniu.

VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo, pri ktorom môže dôjsť k ťažkým 
zraneniam, alebo k usmrteniu.

POZOR
Nebezpečenstvo, pri ktorom môže dôjsť k ľahším 
zraneniam, alebo väčším škodám.

Spotrebič
• smú obsluhovať iba osoby, ktoré boli oboznámené s jeho obsluhou 

a jeho obsluha ím bola výslovne prikázaná
• prevádzkovať iba pod dohľadom
• nesmie byť používaný deťmi

1. Nesmie sa prevádzať akákoľvek práca, ktorá nezodpovedá bez-
pečnostným predpisom.

2. Nikdy nevysávať bez filtra.
3. V nasledujúcich situáciách vypnúť spotrebič a vytiahnuť sieťovú 

zástrčku:
 - pred čistením spotrebiča a pred údržbárskymi prácami na spot-
rebiči

 - pri výmene dielov spotrebiča
 - pri vytváraní peny, alebo vystúpení tekutiny

Prevádzkovanie spotrebiča podlieha platným národným predpisom.
Okrem prevádzkového návodu a v zemi nasadenia platných a zá-
väzných predpisov predchádzania pracovným úrazom sa musia do-
držovať i odborno-technické pravidlá bezpečnej a odbornej práce.

Pri vysávaní sa musí nachádzať dostatočná cirkulácia vzduchu 
v miestnosti, ak sa vysávaný vzduch nevyvádza von (dodržujte pri 
tomto platné národné predpisy). 

Personál obsluhy sa musí pre prácou so spotrebičom informovať:
• o manipulácii so spotrebičom
• o odsávaných materiáloch, ktoré môžu vyvolať nebezpečenstvo
• o bezpečnom odstránení vysatých materiálov.

Účel použitia stroja V tomto prevádzkovom návode popísané spotrebiče sa hodia:
• pre živnostenské nasadenie, napr. v hoteloch, školách, nemocni-

ciach, továrňach, obchodoch, kanceláriách a na vypožičiavanie.
• k odsávaniu akéhokoľvek prachu s expozičnou hraničnou hodno-

tou väčšou ako 1 mg/m3 (trieda prachu L)
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Každé iné použitie spotrebiča sa neráta ako zodpovedajúce účelu 
použitia spotrebiča. Za škody vzniklé pri takomto použití nepreberá 
výrobca žiadnu záruku.
K zodpovedajúcemu použitiu spotrebiča sa ráta i dodržanie výrob-
com predpísaných prevádzkových a údržbárskych podmienok, ako 
i opravných prác.

Doprava 1. Pred prepravou uzavrieť všetky uzávery na zásobníku na smeti.
2. Spotrebič nenakláňať, ak sa v zásobníku na smeti nachádza te-

kutina.
3. Spotrebič nezdvíhať pomocou háku žeriavu.

Skladovanie 1. Spotrebič skladovať v suchu, chránený pred mrazom.

Elektrická prípojka 1. Doporučujeme napojiť spotrebič na elektrickú sieť cez chránič.
2. Zástrčka a spojky sieťovej prípojky a predlžovacích vedení mu-

sia byť vodotesné.

Vedenie predlžovačky 1. Ako predlžovacie vedenie používať iba výrobcom udané, alebo 
hodnotnejšie prevedenie predlžovacieho vedenia.

2. Pri použití predlžovacích vedení dbajte na minimálne prierezy žíl 
vedenia:

Dĺžka káblu Prierez
< 16 A < 25 A

do 20 m 1,5 mm2 2,5 mm2

20 do 50 m 2,5 mm2 4,0 mm2

Údržba, čistenie a opravné 
práce na spotrebiči

Elektrotechnické kontroly sa musia vykonávať podľa bezpečnost-
ných smerníc (BGV A3) a smernice DIN VDE 0701 časť 1 a 3. Tieto 
kontroly je treba vykonávať podľa smernice DIN VDE 0702 v pravi-
delných intervaloch a po oprave alebo vykonaní zmeny.

Najmenej raz do roka sa prevádza Nilfisk-Advance-servisom, ale-
bo vyškolenou osobou prachovo-technická kontrola spotrebiča, 
napr. kontrola poškodenia filtračného elementu, tesnenia spotrebi-
ča a funkcia kontrolných zariadení.

Pri údržbe a čistení sa musí so spotrebičom tak zaobchádzať, aby 
nevzniklo žiadne nebezpečenstvo pre personál údržby a iné oso-
by.

Pravidelne čistite obmedzovač hladiny vody a kontrolujte, či nejaví 
známky poškodenia.

V oblasti údržby
• použiť filtrované nútené vetranie
• nosiť ochranné oblečenie
• oblasť údržby očistiť tak, aby sa do okolia nedostali žiadne ne-

bezpečné látky.
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Zdroje nebezpečenstiev

Elektrina NEBEZPEČENSTVO
Elektrický úder vadným vedením sieťovej prípojky.
Dotknutie sa vadného vedenia sieťovej prípojky môže viesť 
k ťažkým zraneniam alebo usmrteniu.
1. Neporušte elektrickú prípojku (napr. prejdením, ťaha-

ním za ňu, stlačením). 
2. Prípojku na sieť kontrolovať pravidelne na poškodenie 

popr. starnutie.
3. Pred ďalším použitím spotrebiča nechať vymeniť vadné 

vedenie sieťovej prípojky Nilfisk - Advance - servisom, 
alebo elektrikárom.

NEBEZPEČENSTVO
Pod napätím stojacie diely vo vrchnej časti vysávača.
Kontakt s dielmi, stojacími pod napätím, môže viesť 
k ťažkým až smrteľným zraneniam.
1. Vrchnú časť vysávača nikdy nestriekať vodou.

POZOR
Poškodenie nezodpovedajúcim sieťovým napätím.
Spotrebič sa môže poškodiť, keď bude napojený na 
nezodpovedajúce sieťové napätie.
1. Presvedčte sa, že na typovom štítku uvedené napätie 

zodpovedá napätiu miestnej elektrickej siete.

Vysávanie tekutín POZOR
Vysávanie tekutín. 
Kvôli druhu konštrukcie nemajú spotrebiče s odstavným 
zásobníkom (SD) žiadnu automatickú kontrolu stavu 
naplnenia. Hrozí preto nebezpečenstvo poškodenia 
spotrebiča jeho preplnením, alebo poškodením pretekajúcou 
nasiatou tekutinou.
1. Nikdy nevysávať viac ako 40 litrov tekutiny na jeden 

raz. 
2. Vysávač vypnúť a odstavný zásobník na odpad vypráz-

dniť.
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Nebezpečné materiály VÝSTRAHA
Nebezpečné materiály.
Vysávanie nebezpečných materiálov môže viesť k ťažkým 
až smrteľným zraneniam.
1. Nasledujúce látky sa nesmú vysávať:

 - horúce materiály (tlejúce cigarety, horúci popol, atď.)
 - horľavé, výbušné a agresívne tekutiny (napr. benzín, 
riedidlá, kyseliny, lúhy, atď.)

 - horľavé, explozívne a prašné (napr. horčíkový a hliní-
kový prach, atď.)

Náhradné diely a 
príslušenstvo

POZOR
Náhradné diely a príslušenstvo.
Použitie cudzích náhradných dielov a príslušenstva môže 
obmedziť bezpečnosť spotrebiča.
1. Používať iba náhradné diely a príslušenstvo od Nilfisk 

- Advance.
2. Používať iba so spotrebičom dodané, alebo v prevádz-

kovom návode určené kefy.

Vyprázdniť nádobu na smeti POZOR
Životné prostredie ohrozujúce vysávané materiály.
Vysávané materiály môžu byť nebezpečné pre životné 
okolie.
1. Vysatý odpad odstrániť podľa zákonných predpisov.
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1 Oblúk k presúvaniu
2 Vypínač spotrebiča "I-0-II"
3 Oblúk k navinutiu vedenia prípojky
4 Vstupný fiting
5 Zásobník na smeti
6 Otočné koliesko s brzdou
7 Výkyvná rukoväť k odstaveniu zásobníka na odpad
8 Riehlbina k uchyteniu k vyprázdneniu zásobníka
9 Rukoväť k odobratiu zásobníka na odpad
10 Svorka uzáveru asvorka
11 Držiak sacej rúry
12 Držiak spodnej dýzy
13 Držiak príslušenstva
14 Aretácia a výkyvné závesy zásobníka na odpad
15 Ovládací gombík pre prečistenie filtra
16 Otvor nasávania čerstvého vzduchu
17 Výpustný otvor použitého vzduchu

2.2 Ovládacie prvky
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3.1 Zmontovať spotrebič
3.1.1 Vybrať príslušenstvo z 

balenia

1. Vybrať spotrebič a príslu-
šenstvo z balenia.

2. Sieťová zástrčka nesmie byť 
zastrčená v sieťovej zásuv-
ke.

3. Mechanické brzdy (A) prilo-
žiť na obe riadiace kolieska.

4. Svorky uzáveru (B) otvoriť 
a odobrať horný diel vysá-
vača.

5. Diely príslušenstva 1) vybrať 
zo zásobníka na odpad a z 
balenia.

x

auto

1. Držiak sacej rúry upevniť na 
saciu rúru.

Priemer 
príslušenstva 

v mm

Odstup (a) od 
otočného kĺba 
dýzy k podlahe 

v cm
38 52

50 47

3.1.2 Držiak sacej rúry 
upevniť na saciu rúru 1)

3 Pred uvedením do prevádzky

A

A

B B
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3.1.3 Vsadiť filtračné vrece 
(IVB 961-0L)

1. Sieťová zástrčka nesmie byť 
zastrčená v sieťovej zásuv-
ke.

2. Mechanické brzdy (A) prilo-
žiť na obe riadiace kolieska.

3. Svorky uzáveru (B) otvoriť 
a odobrať horný diel vysá-
vača.

4. Vložiť filtračné vrece (C) 
do zásobníka na odpad.

5. Nasadiť horný diel vysáva-
ča.

6. Uzavrieť svorky uzáveru (B). 
Dbať na správne uloženie 
svoriek uzáveru.

A

A

B B

B B
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3.1.4 Vsadiť vrece k 
odstráneniu (IVB 965-
0L SD XC)

1. Sieťová zástrčka nesmie byť 
zastrčená v sieťovej zásuv-
ke.

2. Mechanické brzdy (A) prilo-
žiť na obe riadiace kolieska.

3. Strmeň (B) vyklopiť smerom 
nahor.

4. Vytiahnuť zásobník na 
odpad za ručnú ruko-
väť (C) z podvozku.        

5. Vsadiť vrece k odstráneniu 
(D) do zásobníka na odpad.

6. Nasadiť horný okraj vre-
ca k odstráneniu za okraj 
zásobníka na odpad.        

7. Vsunúť zásobník na odpad 
až na doraz do podvozku.

8. Strmeň (B) sklopiť s trochou 
sily smerom dolu.

A

A

B

C

D

B
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4.2 Zapnúť spotrebič
4.2.1 Prepínač „ I-0-II “

Poloha 
prepínača Funkcia

I redukovaný 
sací výkon

0 vyp.

II maximálny 
sací výkon

4 Obsluha / prevádzka

4.1 Prípojky
4.1.1 Pripojenie sacej hadice

4.1.2 Elektrická prípojka

Prevádzkové napätie uvedené na 
typovom štítku musí súhlasiť s na-
pätím rozvodovej siete.

1. Dbať na to, aby bol vysávač 
vypnutý.

2. Zástrčku spotrebiča zastrčiť 
do podľa predpisov inštalo-
vanej zásuvky s ochranným 
kontaktom.

1. Napojiť saciu hadicu.
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4.3 Prečistiť filtračnú 
vložku

4.3.1 Prečistiť filtračnú 
vložku " Push & Clean " 
(IVB 961-0L)

Iba pri vysávaní bez filtračného vre-
ca a bez filtračnej vložky.

Ak sa zníži výkonnosť vysávania:
1. Prepnúť prepínač do polohy "II" (maximálny sací výkon).
2. Rukou uzavrieť saciu dýzu alebo hadicu.
3. Ovládací gombík prečistenia filtra trikrát stlačiť. Lamely filtračné-

ho elementu budú očistené vzduchovým prúdom od naneseného 
prachu.

4.3.2 Prečistiť filtračnú 
vložku " XtremeClean " 
(IVB 965-0L SD XC)

Iba pri vysávaní bez filtračnej vlož-
ky.

 

10 sec .

Aby sa zaručil stály vysoký sací výkon, prečisťuje sa filter automa-
ticky počas prevádzky. Pri extrémne silnom znečistení filtračného 
elementu doporučujeme jeho kompletné očistenie.
1. Vypnúť vysávač.
2. Saciu dýzu alebo hadicu uzavrieť plochou rukou.
3. Spínač spotrebiča presunúť do polohy “I” a nechať vysávač be-

žať cca 10 sekúnd s uzavretou sacou hadicou.
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5 Oblasti použitia a pracovné metódy

5.1 Pracovné techniky Doplnkové príslušenstvo, sacie dýzy a sacie rúry, ak budú správne na-
sadené, môžu zvýšiť čistiaci účinok a znížiť čas a náklady na čistenie.

Účinné čistenie sa dosiahne dodržiavaním niekoľkých zásad v kombi-
nácii s Vašimi vlastnými skúsenosťami v špeciálnych oblastiach.

Tuná nájdete niektoré zásadné upozornenia.

5.1.1 Vysávanie suchého 
materiálu

POZOR!
Horľavé látky nesmú byť vysávané.

Pred vysávaním suchých materiálov musí byť do zásobníka vložené 
vždy vrece na smeti (objednávacie číslo viď odstavec „Príslušen-
stvo“). Povysávaný materiál sa dá potom jednoducho a hygienicky 
odstrániť.

Po vysávaní tekutín je filtračná vložka vlhká. Vlhká filtračná vložka 
sa pri vysávaní suchých materiálov veľmi rýchle zanesie. Z tohoto 
dôvodu by sa mala filtračná vložka pred vysávaním suchých mate-
riálov vyprať a vysušiť, alebo by mala byť vymenená za suchú.

5.1.2 Vysávanie tekutín POZOR!
Horľavé tekutiny nesmú byť vysávané.

Pred vysávaním tekutín sa musí zásadne odstrániť filtračné vrece/
vrece na odpad.

Doporučuje sa použitie separátnej filtračnej vložky alebo filtračného 
sita.

Pri vytvorení peny prácu s vysávačom okamžite prerušiť a vyprázdniť 
zásobník.

K zníženiu vytvárania peny použite protipenový prostriedok Nilfisk-Alto 
Foam Stop (objednávacie číslo pozri odstavec “Príslušenstvo”).
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6 Po práci

6.1 Gerät ausschalten und 
aufbewahren

1. Vypnúť spotrebič a vytiahnuť 
zástrčku zo sieťovej zásuv-
ky.

2. Kábel prípojky namotať na 
ručnú rukoväť (A). S namo-
távaním začať od telesa vy-
sávača, nie od zástrčky, aby 
sa kábel prípojky nepretočil. 

3. Vyprázdniť zásobník na od-
pad, očistiť vysávač.

4. Po vysávaní tekutín: horný 
diel vysávača odstaviť se-
parátne, aby mohol filtračný 
element vyschnúť. 

5. Zavesiť saciu rúru s dýzou 
na podlahu (B) do držiakov a 
odložiť príslušenstvo (C).

6. Vysávač uložte na suché 
miesto, kde bude chránený 
pred neoprávneným použi-
tím.

auto

A

B

C
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7 Údržba

7.1 Plán údržby  

IVB 961-0L:
Po práci V prípade potreby

7.2.1 Vyprázdniť nádobu na smeti
7.2.3  Výmena filtračného vreca
7.2.5 Výmena filtračného elementu

IVB 965-0L SD XC:
Po práci V prípade potreby

7.2.2 Vyprázdniť nádobu na smeti
7.2.4 Výmena vreca na odpad
7.2.5 Výmena filtračného elementu
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7.2 Údržbárske práce
7.2.1 Vyprázdniť nádobu na 

smeti (IVB 961-0L)

Po vyprázdnení: predtým, než sa 
diely zase zbudujú dohromady 
očistiť okraj zásobníka, tesnenia v 
prstenci uzáveru a vrchný diel vy-
sávača. 
Ak je tesnenie alebo drážka zne-
čistené alebo poškodené, klesne 
výkon vysávača.

Predtým, než sa znovu vsunie sacia 
hadica: očistiť sací fiting a vsuvku 
hadice.

1. Vypnúť spotrebič a vytiahnuť 
zástrčku zo sieťovej zásuv-
ky.

2. Mechanické brzdy (A) prilo-
žiť na obe riadiace kolieska.

3. Svorky uzáveru (B) otvoriť 
a odobrať horný diel vysá-
vača.

Vyklopenie zásobníka na od-
pad:
4. Páku rukoväte (3) vytiahnuť 

smerom nahor a zásobník 
nakloniť.

5. Vysaté nečistoty vysypať.
6. Vysaté nečistoty sa musia 

odstrániť podľa platných zá-
konných predpisov,

alebo
vybratie zásobníka na odpad:
4. Otvoriť uzávery zásobníka 

(D).
5. Zásobník vytiahnuť za 

rukoväte (E) z pojazdného 
stojanu. 

6. Vysaté nečistoty vysypať.
7. Vysaté nečistoty odstrániť 

podľa platných zákonných 
predpisov.

8. Prázdny zásobník vsadiť 
do pojazdného stojanu 
a uzavrieť uzávery (D).

9. Nasadiť horný diel vysáva-
ča.

10. Uzavrieť svorky uzáveru (B). 
Dbať na správne uloženie 
svoriek uzáveru.

A

A

D
E

E
D

B B

B B

C
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7.2.2 Vyprázdniť nádobu na 
smeti (IVB 965-0L SD 
XC)

Po vyprázdnení: predtým, než sa 
diely zase zbudujú dohromady 
očistiť okraj zásobníka, tesnenia v 
prstenci uzáveru a vrchný diel vy-
sávača. 
Ak je tesnenie alebo drážka zne-
čistené alebo poškodené, klesne 
výkon vysávača.

Predtým, než sa znovu vsunie sacia 
hadica: očistiť sací fiting a vsuvku 
hadice.

1. Vypnúť spotrebič a vytiahnuť 
zástrčku zo sieťovej zásuv-
ky.

2. Mechanické brzdy (A) prilo-
žiť na obe riadiace kolieska.

Vybratie zásobníka na odpad:
3. Strmeň (B) vyklopiť smerom 

nahor.
4. Vytiahnuť zásobník na od-

pad za ručnú rukoväť (C) z 
podvozku.        

5. Vysypať vysatý odpad:
VÝSTRAHA!
Po vysávaní ťažkých odpa-
dov nezdvíhajte zásobník 
na odpad nikdy sami. Pou-
žite k tomu FORKLIFT (D) 
– príslušenstvo, ktoré je k 
dostaniu.

6. Postavte nad zásobníkom na 
odpad FORKLIFT so zdvíha-
cím prípravkom, alebo vyso-
kozdvižný vozík.

7. Zaveste zásobník na odpad 
na použitý prípravok.

8. Vysaté nečistoty odstrániť 
podľa platných zákonných 
predpisov.

Vsadiť zásobník na odpad:
9. Vyčistite zásobník na odpad.
10. Skontrolujte tesnenia (E) 

medzi zásobníkom na odpad 
a horným dielom vysávača.

11. Vsunúť zásobník na odpad 
až na doraz do podvozku.

12. Strmeň (B) sklopiť s trochou 
sily smerom dolu.

A

A

B

C

D

E
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Vybrať filtračné vrece:
4. Opatrne stiahnite objímku 

filtračného vreca zo vstupnej 
tvarovky.

5. Hrdlo filtračného vreca uzav-
rieť zaklápacím vekom (D).

6. Filtračné vrece odstráňte ho 
podľa zákonných predpisov.

Vsadenie filtračného vreca:
7. Vyčistiť nádobu na odpad.
8. Vsadiť do nádoby na odpad 

nové filtračné vrece.
9. Silou nasadiť hrdlo nového 

filtračného vreca na vstupný 
fiting (C).

7.2.3 Výmena filtračného 
vreca (IVB 961-0L)

Pri nasledujúcich prácach dbajte na 
to, aby sa zbytočne nezvíril prach. 
Noste P2-ochrannú masku dýcha-
cích ciest.

Predtým, než sa znovu vsunie sacia 
hadica: očistiť sací fiting a vsuvku 
hadice.

1. Vypnúť spotrebič a vytiahnuť 
zástrčku zo sieťovej zásuv-
ky.

2. Mechanické brzdy (A) prilo-
žiť na obe riadiace kolieska.

3. Svorky uzáveru (B) otvoriť 
a odobrať horný diel vysá-
vača.

10. Nasadiť horný diel vysáva-
ča.

11. Uzavrieť svorky uzáveru (B). 
Dbať na správne uloženie 
svoriek uzáveru.

A

A

B B

B B

C

C

D
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7.2.4 Výmena vreca na 
odpad (IVB 965-0L SD 
XC)

Pri nasledujúcich prácach dbajte na 
to, aby sa zbytočne nezvíril prach. 
Noste P2-ochrannú masku dýcha-
cích ciest.

1. Vypnúť spotrebič a vytiahnuť 
zástrčku zo sieťovej zásuv-
ky.

2. Mechanické brzdy (A) prilo-
žiť na obe riadiace kolieska.

Vybrať vrece k odstráneniu:
3. Strmeň (B) vyklopiť smerom 

nahor.
4. Vytiahnuť zásobník na od-

pad za ručnú rukoväť (C) z 
podvozku.  

5. Uzavrieť vrece k odstráneniu 
povrazom (D) a vybrať ho z 
nádoby na odpad.
VÝSTRAHA!
Po vysávaní ťažkých odpa-
dov nezdvíhajte zásobník 
na odpad nikdy sami. Pou-
žite k tomu FORKLIFT (E) 
– príslušenstvo, ktoré je k 
dostaniu.

6. Postavte nad zásobníkom na 
odpad FORKLIFT so zdvíha-
cím prípravkom, alebo vyso-
kozdvižný vozík.

7. Zaveste zásobník na odpad 
na použitý prípravok.

8. Vysaté nečistoty odstrániť 
podľa platných zákonných 
predpisov.

Vsadiť vrece k odstráneniu:
9. Vyčistite zásobník na odpad.
10. Skontrolujte tesnenia (F) me-

dzi zásobníkom na odpad a 
horným dielom vysávača.

11. Vsadiť vrece k odstráneniu 
(G) do zásobníka na odpad.

12. Nasadiť horný okraj vreca k 
odstráneniu za okraj zásob-
níka na odpad.        

13. Vsunúť zásobník na odpad 
až na doraz do podvozku.

14. Strmeň (B) sklopiť s trochou 
sily smerom dolu.

A

A

B

C

E

F

B

G

D
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7.2.5 Výmena filtračného 
elementu

Pri nasledujúcich prácach dbajte na 
to, aby sa zbytočne nezvíril prach. 
Noste P2-ochrannú masku dýcha-
cích ciest.

Nikdy nevysávať bez filtra!

1. Vypnúť spotrebič a vytiahnuť 
zástrčku zo sieťovej zásuv-
ky.

2. Mechanické brzdy (A) prilo-
žiť na obe riadiace kolieska.

3. Svorky uzáveru (B) otvoriť 
a odobrať horný diel vysá-
vača.

Vybrať filtračný element:
4. Zdvihnúť horný diel vysáva-

ča s fi ltračným elementom 
smerom nahor.

5. Otvoriť strmeňovú rukoväť 
(C) a vybrať strmeň.

6. Vybrať napínací kotúč filtra 
(D).

7. Filtračnú vložku opatrne vy-
brať (E).

8. Použitú filtračnú vložku od-
stráňte v súlade so zákonný-
mi predpismi.

Vsadiť filtračný element:
9. 0čistiť tesnenie filtra (F) a 

skontrolovať ho na poškode-
nie, popr. ho vymeniť.

10. Skontrolovať antistatický ko-
lík (G) na poškodenie. Ak to 
je potrebné, nechať ho vy-
meniť za nový Nilfisk-Alto - 
servisom.

11. Nasunúť nový filtračný ele-
ment (E) na ochranný kôš 
filtračného elementu.

12. Vložiť upínací kotúč filtračné-
ho elementu (D).

13. Vsadiť a uzavrieť strmeň 
(C).

14. Nasadiť horný diel vysáva-
ča.

15. Uzavrieť svorky uzáveru (B). 
Dbať na správne uloženie 
svoriek uzáveru.

A

A

B B

B B

C

D

E

E F G

C

D
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8 Odstraňovanie porúch

Porucha Príčina Odstránenie
‡ Motor nebeží > Poistka prípojnej zásuvky vy-

padla.
• Zapnúť poistku.

> Zareagovala ochrana proti pre-
ťaženiu.

• Vypnite vysávač a nechajte ho 
približne 5 minút vychladnúť. Ak 
sa po vychladnutí nebude dať 
spustiť, obráťte sa na Nilfisk-
Alto služby zákazníkom.

> Motor je vadný. • Nechajte previesť výmenu 
motora Nilfisk-Alto - servisom.

‡ Znížený sací výkon > Sacia hadica/dýza sú upchaté. • Vyčistiť saciu hadicu/dýzu.
> Zásobník na odpad, vrece k 

odstráneniu, alebo filtračné 
vrece sú plné.

• Pozri odstavec “vyprázdniť 
nádobu na odpad", alebo 
"vymeniť vrece k odstráneniu, 
filtračné vrece”.

> Filtračný element je znečistený. • Pozri odstavec “Prečistiť filtrač-
nú vložku” popr. “Výmena filtrač-
nej vložky”.

> Tesnenie medzi nádobou 
na odpad a horným dielom 
vysávača je vadné, alebo 
chýba.

• Vymeniť tesnenie.

> Očisťovací mechanizmus je 
vadný.

• Informovať Nilfisk-Alto 
– servis.

‡ Žiadny sací výkon pri 
mokrom vysávaní. 
(IVB 961-0L)

> Zásobník je plný. • Prístroj vypnúť. Vyprázdniť zá-
sobník.

‡ Kolísanie napätia > Príliš vysoká impedancia zdro-
ja napájania.

• Prístroj napojiť na inú zásuvku, 
ktorá sa nachádza bližšie k po-
istkovej skrini. Ak je impedancia 
odberového miesta ≤ 0,15 Ω, 
potom sa neočakáva vyššie 
kolísanie napätia ako 7 %.
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9 Ostatné

9.1 Recyklovať prístroj 1. Vyslúžilý spotrebič okamžite urobiť neupotrebiteľným.
2. Vytiahnuť sieťovú zástrčku a prerezať kábel prípojky.
3. Nedávajte elektrické spotrebiče do domáceho odpadu!

Podľa Európskej smernice 2002/96/EG o starých elektric-
kých a elektronických prístrojoch sa musia použité elek-
trické spotrebiče zbierať oddelene a musia sa opätovne 
využiť.

9.2 Záruka Pre záruku a záručné výkony platia naše všeobecné obchodné pod-
mienky.
Zmeny v rámci technických noviniek sú vyhradené.
Samovoľné zmeny na spotrebiči, používanie nesprávnych náhrad-
ných dielov a príslušenstva, ako i nasadenie spotrebiča nezodpo-
vedajúce jeho účelu, vylučujú akúkoľvek záruku výrobcu za vzniklé 
škody.

9.3 Kontroly a osvedčenia Elektrotechnické kontroly sa musia vykonávať podľa bezpečnos-
tných smerníc (BGV A3) a smernice DIN VDE 0701 časť 1 a 3. Tieto 
kontroly je treba vykonávať podľa smernice DIN VDE 0702 v pravi-
delných intervaloch a po oprave alebo vykonaní zmeny.

Vysávač bol pripustený podľa IEC/EN 60335-2-69.

9.4 ES Vyhlásenie o 
zhode

ES Vyhlásenie o zhode

Výrobok: Vysávač na mokré a suché použitie

Typ: IVB 961-0L
IVB 965-0L SD XC

Dizajn zariadenia zodpovedá nasledujúcim 
príslušným predpisom:

Smernica ES o strojoch č. 2006/42/ES
Smernica ES o EMK č. 2004/108/ES
Smernica ES o RoHS č. 2011/65/ES

Použité harmonizované normy: EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2
EN 60335-1, EN 60335-2-69, EN 55014-1, 
EN 55014-2, EN 61000-3-2

Použité medzinárodné normy a technické 
špecifi kácie:

IEC 60335-2-69 (2009)
IEC 60335-1

Meno a adresa osoby oprávnenej 
kompilovať technický súbor:

Anton Sørensen
General Manager, Technical Operations 
EAPC 

Nilfi sk-Advance A/S
Sognevej 25
DK-2605 Brøndby

Informácie o osobe oprávnenej 
vypracovať vyhlásenie v mene výrobcu a 
jej podpis: Anton Sørensen

General Manager, Technical Operations 
EAPC 
Nilfi sk-Advance A/S
Sognevej 25
DK-2605 Brøndby

Miesto a dátum vypracovania vyhlásenia: Hadsund 2013-09-26
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9.5 Technické údaje

IVB
961-0L 965-0L SD XC

Napätie V 230 (EU,GB)
110 (GB)

Frekvencia siete Hz 50/60

Istenie siete A
13 (GB 230V)

16 (EU)
32 (GB 110 V)

Príkonmax W 2x1150 (GB 110 V)
2x1500 (EU,GB)

PríkonIEC W 2x1000 (GB 110 V)
2x1200 (EU, GB)

Objemový prietok vzduchu 
(max.)

m3/h
l/min

2 x 216 (EU, GB) / 2 x 174 (GB 110 V)
2 x 3600 (EU, GB) / 2 x 2900 (GB 110 V)

Podtlak (max.) hPa/mbar
kPa

230 (EU, GB) / 210 (GB 110 V)
23 (EU, GB) / 21 (GB 110 V)

Hladina akustického tlaku 
v odstupe 1 m, EN 60704-1 dB(A) 70 ± 2

Prevádzkový hluk dB(A) 67 ± 2

Elektrická prípojka: Dĺžka m 10

Elektrická prípojka: Typ H07RN-F3G1.5 mm² (EU, GB 230 V)
H07RN-F3G2.5 mm² (GB 110 V)

Ochranná trieda I
Druh ochrany IP X4
Stupeň odrušenia EN 55014-1
Objem zásobníka l 70 50
Šírka mm 610 640
Hĺbka mm 645 725
Výška mm 985 1020
Hmotnosť kg 36 42

9.6 Príslušenstvo

Názov Objednávacie číslo
Filtračné vrecia (5 kusov) IVB 961-0L 302002892
Vrecia na smeti (5 kusov) IVB 965-0L SD XC 302001480
Filtračný element 107400562
Vkladací plátenný filter 302002894
Alto-Foam-Stop (6 x 1 l) 8469
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