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ATTIX 965-0H/M SD XC 
ATTIX 965-2H/M SD XC
Instructions for use

WARNUNG: Dieses Gerät enthält gesundheitsgefährliche
Stäube. Entleerung und Wartung einschließlich Entfernung
des Staubbeutels dürfen nur von sachkundigen Personen
vorgenommen werden, die geeignete persönliche Schutz-
ausrüstung tragen. Nicht einschalten bevor das komplette
Filtersystem installiert und die Funktion der Volumenstrom-
kontrolle überprüft worden ist.
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*) Option / Optional accessories

ATTIX 9 H/M
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*) Option / Optional accessories

ATTIX 9 H/M
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*) Option / Optional accessories

ATTIX 9 H/M
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ATTIX 965-0H/M SDXC
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*) Option / Optional accessories
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*) Option / Optional accessories

ATTIX 9 H/M
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*) Option / Optional accessories
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*) Option / Optional accessories

ATTIX 9 H/M
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WARNUNG: Dieses Gerät enthält gesundheitsgefährliche
Stäube. Entleerung und Wartung einschließlich Entfernung
des Staubbeutels dürfen nur von sachkundigen Personen
vorgenommen werden, die geeignete persönliche Schutz-
ausrüstung tragen. Nicht einschalten bevor das komplette
Filtersystem installiert und die Funktion der Volumenstrom-
kontrolle überprüft worden ist.
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1.1 Elementy sterujące 1 Rączka do pchania
2 Otwór wylotowy zużytego  
 powietrza
3 Otwór do zasysania  
 świeżego powietrza
4 Klamra zamykająca
5 Uchwyt do zdejmowania  
 zbiornika zanieczyszczeń
6 Pałąk odchylany do odsta- 
 wiania zbiornika zanie- 
 czyszczeń
7 Uchwyt ssawki podłogowej
8 Kółko samonastawcze  
 z hamulcem
9 Zbiornik zanieczyszczeń

10 Złączka wlotowa  
 odkurzacza „H“
11 Złączka wlotowa  
 odkurzacza „M“
12 Pałąk do zwijania  
 przewodu zasilającego
13 Włącznik urządzenia 
 „I-0-II“ *)

 Włącznik urządzenia z  
 regulatorem siły ssania  
 ‚auto-0-I“ *)

14 Gniazdo wtykowe na  
 odkurzaczu *)

15 Regulacja średnicy węża
16 Uchwyt na osprzęt

1 Opis

Znaczenie symboli
Instrukcje na temat wykonywa-
nych czynności podzielone są na 
4 bloki, które przedstawione są 
za pomocą symboli.

Na stronach 5 – 12 zamieszczo-
na jest instrukcja obsługi w for-
mie rysunkowej, która pomoże 
Państwu podczas uruchamiania, 
obsługi i przechowywania urzą-

dzenia. 
Ta instrukcja obsługi w skrócie 
nie zastępuje właściwej instrukcji 
obsługi, która dokładnie opisuje 
urządzenie. Instrukcja obsługi za-

wiera ponadto dalsze informacje 
na temat obsługi, konserwacji i 
naprawy urządzenia. 

auto

A Przed uruchomieniem

B Obsługa / eksploatacja

B* Podłączanie elektronarzędzia

C Wymiana wkładu filtracyjnego „H”

auto

D Po zakończeniu pracy

2 Instrukcja obsługi w skrócie
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3 eksploatacja

3.1 Gniazdo wtykowe 
urządzenia *)

Gniazdo wtykowe urządzenia 
przeznaczone jest tylko do celów 
opisanych w instrukcji obsługi.

1. Podłączanie do innych ur-
ządzeń może spowodować 
szkody materialne.

2. Przed podłączeniem dodat-

kowego urządzenia należy 
wyłączyć odkurzacz i po-
dłączane urządzenie.

3. Przeczytać instrukcję 
obsługi podłączanego ur-
ządzenia i zawarte w niej 
wskazówki bezpieczeńst-
wa.

3.2 Sprawdzanie funkcji 
kontroli natężenia 
przepływu powietrza 

Przed odkurzaniem/zbieraniem 
pyłów o określonych wartościach 
NDS:

1. Sprawdzić, czy wszystkie 
filtry są prawidłowo zamon-
towane. 

2. Przy pracującym silniku 
zatkać wąż ssący; po ok. 
1 sekundzie włącza się 
akustyczny sygnał ostrze-
gawczy.

3.3 Oczyszczanie wkładu 
filtracyjnego 

Tylko podczas odkurzania bez 
wymiennego filtra tkaninowego.

Dla zagwarantowania stałej, 
wysokiej mocy ssania, wkład 
filtracyjny jest automatycznie 
czyszczony podczas pracy.  W 
przypadku silnego zabrudzenia 
wkładu filtracyjnego zalecamy 
kompletne oczyszczenie.

1. Wyłączyć odkurzacz.

2. Powierzchnią dłoni zatkać 
otwór ssawki i węża ssące-
go.

3. Włącznik odkurzacza usta-
wić w pozycji “I“ i pozwolić 
pracować odkurzaczowi z 
zamkniętym otworem węża 
ssącego przez ok. 10 se-
kund.

3.4 Transport 1. Przed transportem urząd-
zenia należy zamknąć 
wszystkie blokady i zary-
glowania zbiornika zaniec-
zyszczeń.

2. Zatkać korkiem obie złączki 
wlotowe na zbiorniku zan-
ieczyszczeń.

3. Nie wolno przechylać ur-
ządzenia, jeżeli w zbiorniku 
zanieczyszczeń znajduje 
się ciecz.

4. Zabrania się podnoszenia 
urządzenia na haku dźwi-
gowym.
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4 Zakres zastosowania i metody 
pracy

4.1 Techniki pracy Stosowane zgodnie z instrukcją 
obsługi wyposażenie dodatkowe, 
ssawki i węże ssące mogą zwięk-
szyć efektywność czyszczenia, 
a tym samym zmniejszyć nakład 
pracy przeznaczony na czysz-
czenie.

Dobre efekty pracy można osią-
gnąć przestrzegając kilku waż-
nych zaleceń oraz wykorzystując 
własne doświadczenie zdobyte w 
określonej dziedzinie.
W niniejszej instrukcji można 
znaleźć kilka zasadniczych wska-
zówek.

4.1.1 Zbieranie suchych  
zanieczyszczeń

UWAGA!
Nie wolno używać odkurzacza 
do zbierania materiałów pal-
nych.

Do odsysania suchych, niepal-
nych pyłów o określonych warto-
ściach NDS, średnica węża ssą-
cego musi się zgadzać ze śred-
nicą ustawioną przełącznikiem na 
urządzeniu.

Przed przystąpieniem do od-
kurzania materiałów suchych o 
określonych wartościach NDS 
należy założyć do zbiornika wor-
kowy filtr bezpieczeństwa. Nr ar-
tykułu patrz rozdział „5.2 Osprzęt”

Do odkurzania nieszkodliwych 
pyłów zalecamy stosowanie wor-
ka utylizacyjnego.

Nr artykułu patrz rozdział „5.2 
Osprzęt”. 
Po odkurzaniu cieczy wkład fil-
tracyjny jest wilgotny. Wilgotny 
wkład filtracyjny szybciej się za-
tyka przy odkurzaniu suchych 
zanieczyszczeń. Z tego względu 
przed rozpoczęciem pracy na 
sucho wkład filtracyjny należy 
wyprać i wysuszyć lub wymienić 
na nowy.

Jeśli odkurzacz był używany do 
pyłu klasy „H”, koniecznie należy 
dokładnie wyczyścić urządzenie 
przed użyciem go do pyłu klasy 
„M” lub niższej.

Zawsze należy stosować odpo-
wiedni dla danego rodzaju pyłu 
filtr workowy/worek utylizacyjny.

4.1.2 Odsysanie cieczy UWAGA!
Nie wolno używać odkurzacza 
do zbierania cieczy palnych.

Ze względu na typ konstruk-
cji, urządzenia z odstawianym 
zbiornikiem (SD) nie posiadają 
automatycznej kontroli poziomu 
cieczy. Zachodzi niebezpieczeń-
stwo uszkodzenia urządzenia na 
skutek przepełnienia lub szkód na 
skutek wycieku zebranej cieczy.
1. Nigdy nie odsysać od-

kurzaczem więcej niż 40 
litrów na raz. 

2. Wyłączyć odkurzacz i 
opróżnić zbiornik zanieczy-
szczeń.

Przed rozpoczęciem odsysania 

cieczy należy zasadniczo wyjąć 
filtr workowy /worek utylizacyjny i 
sprawdzić działanie pływaka wzgl. 
ogranicznika poziomu wody (patrz 
rozdział C „Wymiana wkładu filtra-
cyjnego”).

Zaleca się stosowanie oddzielne-
go wkładu filtracyjnego lub filtra 
siatkowego.

W przypadku tworzenia się piany 
natychmiast zakończyć pracę i 
opróżnić zbiornik.

Aby zredukować powstawanie 
piany należy stosować środek 
przeciwpieniący Nilfisk Foam 
Stop (nr artykułu patrz rozdz. 5.2 
„Osprzęt”).
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5.1 Dane techniczne
ATTIX

965-0H/M SD XC 965 2H/M SD XC
EU DK

Napięcie sieciowe V 220-240

Częstotliwość sieci Hz 50/60

Bezpiecznik sieciowy A 16 10

Moc pobierana W 2 x 1200 2 x 1000

Moc odbioru dla gniazda wtykowego 
urządzenia W 300

Całkowita moc urządzenia W 2400 2300

Natężenie przepływu powietrza (max.) m3/h
(litres/min)

2 x 216
2 x 3600

2 x 174
2 x 2900

Podciśnienie (max.) hPa 230 210

Poziom hałasu na powierzchni pomiaru z 
odległości 1 m, 
LPA (IEC 60335-2-69) 

dB(A) 75 ± 2

Hałas podczas pracy dB(A) 67 ± 2

Wibracja ISO 5349 ah m/s2  ≤ 2,5

Klasa ochrony I

Rodzaj ochrony IP X4

Masa kg 45

Specyfikacje i parametry mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

ø węża ssącego r 
mm

Minimalne natężenie przepływu powietrza

m3/h (litres/min)

27 41 690
32 58 970

36 73 1220
38 82 1360
50 141 2360

5.2 Osprzęt
Nazwa Nr artykułu

965-0H/M 965-0DXC 965-2H/M 965-2DXC
Workowy filtr bezpieczeństwa (5 sztuk) 302003473
Worek utylizacyjny (5 sztuk) 302001480
Wkład filtracyjny „H“ 107400564

Nilfisk-Foam-Stop (6 x 1l) 8469

5 Informacje dodatkowe
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5.3 Deklaracja zgodności UE

My,
Nilfi sk A/S
Kornmarksvej 1
DK-2605 Broendby
DENMARK

Niniejszym oświadczam, że produkt:
VAC - Commercial - Wet/Dry
Opis 220-240V, 50/60Hz, IPX4
Typ ATTIX 965-0H/M - SD XC EU

Są zgodne z następującymi normami:
EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Zgodnie z postanowieniami:
2006/42/EC
2014/30/EU

Hadsund 01-11-2017

Anton Sørensen
Senior Vice President – Global R&D
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