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1) Wyposażenie dodatkowe w zależności od modelu
Tłumaczenie oryginału instrukcji obsługi

1 Ważne wskazówki bezpieczeństwa
Symbole ostrzegawcze Przed rozpo-

częciem pracy z 
odkurzaczem na-
leży bezwzględnie 
zapoznać się z 
instrukcją obsługi 

oraz przechowywać ją w łatwo 
dostępnym miejscu.

Ten symbol ozna-
cza wskazówki 
bezpieczeństwa, 
których ignoro-
wanie może spo-
wodować uszko-

dzenie lub nieprawidłową pracę 
urządzenia.

Ten symbol ozna-
cza wskazówki 
bezpieczeństwa, 
których ignorowa-
nie może spowo-

dować zagrożenia dla osób.

Ten symbol 
oznacza porady 
i wskazówki uła-

twiające pracę i zapewniające 
bezpieczną eksploatację urzą-
dzenia.

Dla własnego bezpieczeństwa Urządzenie mogą obsługiwać wy-
łącznie osoby, które zostały prze-
szkolone w jego obsłudze i którym 
zlecono wyraźnie wykonywanie 
tej pracy.

To urządzenie nie może być 
obsługiwane przez osoby (rów-
nież dzieci) z ograniczonymi 
możliwościami fizycznymi, sen-
sorycznymi lub psychicznymi, 
przez osoby bez doświadczenia 
lub wiedzy.

Dzieci należy pilnować, aby nie 
używały urządzenia do zabawy.

Użytkowanie urządzenia podlega 
przepisom obowiązującym w da-
nym kraju. Obok instrukcji obsługi 
i obowiązujących w kraju użyt-
kownika przepisów zapobiegania 
wypadkom należy przestrzegać 
również uznanych technicznych 
zasad bezpieczeństwa dotyczą-
cych bezpiecznego i prawidłowe-
go sposobu wykonywania pracy.

Należy zaniechać każdego spo-
sobu pracy budzącego wątpliwo-
ści z punktu widzenia bezpieczeń-
stwa.

Transport Przed transportem urządzenia 
należy zamknąć wszystkie bloka-
dy i zaryglowania zbiornika zanie-
czyszczeń.
Nie wolno przechylać urządzenia, 

jeżeli w zbiorniku zanieczyszczeń 
znajduje się ciecz.
Zabrania się podnoszenia urzą-
dzenia na haku dźwigowym.

Przeznaczenie i stosowanie 
zgodne z przeznaczeniem 

Urządzenia opisane w niniejszej 
instrukcji obsługi są przeznaczo-
ne: 
– do profesjonalnego zastoso-

wania, np. w hotelach, szko-
łach, szpitalach, fabrykach, 
sklepach, biurach i wypoży-
czalniach

Odkurzacz nie jest przeznaczony 
do zbierania:

– pyły szkodliwe dla zdrowia
– gorących materiałów (żarzące 

się niedopałki, gorący popiół 
itp.)

– palnych, wybuchowych, agre-
sywnych cieczy (np. benzyna, 
rozpuszczalniki, kwasy, ługi 
itp.)

– palnych, wybuchowych pyłów 
(np. pył magnezowy, aluminio-
wy itp.)
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Odsysanie cieczy W przypadku tworzenia się piany 
lub wyciekania płynu natychmiast 
zakończyć pracę i opróżnić zbior-
nik.
Wbudowany pływak1) wzgl. wąż 
odprowadzający1) do ograniczania 
poziomu wody regularnie oczysz-

czać i sprawdzać pod względem 
uszkodzeń.

Wskazówki dotyczące postępo-
wania z cieczami i (szkodliwym 
dla zdrowia) pyłem można zna-
leźć w rozdziale 5.

Instalacja elektryczna Przed podłączeniem urządzenia 
do sieci sprawdzić napięcie zna-
mionowe odkurzacza. Upewnić 
się, że napięcie podane na ta-
bliczce znamionowej odpowiada 
napięciu sieci w miejscu użytko-
wania.

Można używać wyłącznie prze-
dłużacza typu określonego przez 
producenta lub o lepszych para-
metrach - patrz rozdział 9.4 „Dane 
techniczne”.
Zaleca się podłączenie urządze-
nia do obwodu z wyłącznikiem 
ochronnym różnicowo-prądo-
wym. Przerywa on dopływ prądu, 
jeżeli wartość prądu upływowego 
do ziemi przekroczy 30 mA w cza-
sie 30 ms lub zawiera on obwód 
probierczy uziemienia.
Stosując przedłużacz należy 
przestrzegać, aby miał on właści-

wy, minimalny przekrój:
długość 

przewodu
m

przekrój
<16 A <25 A

do 20 m ø1.5mm2 ø2.5mm2

20 do 50 m ø2.5mm2 ø4.0mm2

Należy tak dobrać elementy 
osprzętu elektrycznego (gniaz-
da wtykowe, wtyczki, gniazda z 
wtyczką) oraz tak ułożyć prze-
dłużacz, aby zachowana została 
klasa ochronności przeciwpora-
żeniowej.

Nie wolno spryskiwać wodą po-
krywy odkurzacza: Niebezpie-
czeństwo porażenia prądem, nie-
bezpieczeństwo zwarcia.

Należy przestrzegać ostatniego 
wydania przepisów IEC.

Gniazdo wtykowe urządzenia Gniazdo wtykowe na urządzeniu 
wykorzystywać tylko dla celów 
określonych w instrukcji obsługi.
Przed podłączeniem dodatkowe-
go urządzenia do gniazda wtyko-
wego na odkurzaczu:
1. Wyłączyć odkurzacz
2. Wyłączyć podłączane urzą-

dzenie

UWAGA!
Należy przestrzegać instrukcji 
obsługi i zawartych w niej wska-
zówek bezpieczeństwa dla urzą-
dzeń podłączonych do gniazda 
wtykowego na odkurzaczu.

Środki ostrożności i zasady 
BHP podczas użytkowania
 

Przed uruchomieniem
Przewód zasilający należy regu-
larnie kontrolować na obecność 
uszkodzeń, np. pęknięć lub oznak 
starzenia.

W przypadku uszkodzenia prze-
wodu zasilającego, należy go wy-
mienić przed dalszym użytkowa-
niem urządzenia w serwisie firmy 
Alto lub przez uprawnionego elek-
tryka, aby zapobiec zagrożeniom.  
Typ wymienianego przewodu 
zasilającego musi być zgodny z 
określonym w instrukcji obsługi.
Nie wolno uszkodzić przewodu 
zasilającego (np. przez przejeż-

dżanie po nim, wyszarpnięcie, 
zmiażdżenie).
Przewód zasilający wyciągać z 
gniazdka trzymając za wtyczkę 
(nie ciągnąć za przewód).

Sprawdzić, czy urządzenie znaj-
duje się w prawidłowym stanie 
technicznym. Wtyczki i gniazda z 
wtyczką do podłączenia przewo-
du zasilającego powinny być w 
wykonaniu co najmniej bryzgood-
pornym.

Nigdy nie uruchamiać odkurzacza 
z uszkodzonym wkładem filtracyj-
nym.
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Konserwacja, czyszczenie i 
naprawa

Wykonywać tylko te prace kon-
serwacyjne, które opisane są w 
instrukcji obsługi.
Przed przystąpieniem do czysz-
czenia lub konserwacji urządzenia 
należy wyjąć wtyczkę z gniazdka 
sieciowego.

Do czasu konserwacji i czyszcze-
nia urządzenia należy się z nim 
obchodzić w taki sposób, aby nie 
było ono źródłem zagrożenia dla 
personelu wykonującego konser-
wację lub innych osób.

Osprzęt i części zamienne Używać tylko szczotek dostar-
czonych wraz z urządzeniem lub 
określonych w instrukcji obsługi. 
Używanie innych szczotek może 
niekorzystnie wpłynąć na bezpie-
czeństwo pracy.

Używać wyłącznie oryginalnego 
wyposażenia i części zamiennych 
firmy Alto (patrz rozdział 9.5). Uży-
wanie innych części może nieko-
rzystnie wpłynąć na bezpieczeń-
stwo pracy.

2 Opis
2.1 Przeznaczenie suchych, niepalnych pyłów i 

cieczy.

2.2 Elementy sterujące Rysunek – patrz rozkładana stro-
na na początku instrukcji obsługi.
1   Uchwyt
2   Uchwyt rury ssącej
3   Uchwyt na osprzęt
4   Włącznik urządzenia z regula-

torem siły ssania1)

5   Klamra zamykająca
6   Zbiornik zanieczyszczeń
7 Uchwyt do opróżniania zbior-

nika1)

8 Złączka wlotowa odkurzacza

9 Gniazdo wtykowe na odkurza-
czu1)

10 Hak kablowy 
11 Przycisk funkcji oczyszczania 

filtra1)

12 Przyłącze sprężonego powie-
trza1)

13 Przyłącze narzędzia ciśnienio-
wego1)

14 Zamknięcia zbiornika1)

15 Kółko samonastawcze z 
hamulcem

3 Przed uruchomieniem
3.1 Montaż odkurzacza

1. W tym momencie nie wolno 
jeszcze wkładać wtyczki do 
gniazda wtykowego.

2. Otworzyć klamry 
zamykające (1) i zdjąć górną 
część odkurzacza.

Niektóre części osprzętu są zapa-
kowane w pozycji leżącej w opako-
waniu lub w zbiorniku odkurzacza i 
muszą zostać wyjęte przed pierws-
zym uruchomieniem. W tym celu 
należy zdjąć pokrywę odkurzacza.
Nie wolno jeszcze podłączać wtycz-
ki do gniazdka sieciowego.

3. Części wyposażenia1) wyjąć 
z pojemnika i z opakowania. 

4. Worek fi ltracyjny umieścić 
w pojemniku postępując wg 
instrukcji na worku.
WAŻNE!

 Mufę worka fi ltracyjne-
go przycisnąć mocno do 
wkładki mocującej.

5. Nałożyć górną część 
odkurzacza (nie uszkodzić 
przy tym worka fi ltracyj-
nego!) i zamknąć klamry 
zamykające.
WSKAZÓWKA!

 Zwrócić uwagą na 
prawidłową pozycję klamer 
zamykających.

6. Uchwyt rury ssącej 
zamontować w odległości 
ok. 20 cm od dolnej 
krawędzi dolnej rury 
przedłużającej jak na rysun-
ku.

Opisane w niniejszej instrukcji 
obsługi odkurzacze przemysłowe 
przeznaczone są do zasysania 
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4 Obsługa / Eksploatacja
4.1 Przyłącza
4.1.1 Podłączanie węża 

ssącego

1. Podłączanie węża ssącego

4.1.2 Podłączanie do sieci 
elektrycznej

Podane na tabliczce znamionowej 
napięcie robocze musi być zgodne z 
napięciem sieciowym.

1. Zwrócić uwagę, aby odku-
rzacz był wyłączony.

2. Wtyczkę przewodu zasilają-
cego podłączyć do zamonto-
wanego zgodnie z przepisami 
gniazdka sieciowego z wty-
kiem ochronnym.

4.2 Włączanie odkurzacza
4.2.1 Włącznik w pozycji „I”

1. Ustawić włącznik w pozycji „I”. 
Silnik zostaje uruchomiony.
Średnica węża i ustawienie śred-
nicy węża ssącego muszą się 
zgadzać:

4.2.2 Włącznik w pozycji 
„auto”1)

Przed ustawieniem 
włącznika w pozycji 
„auto” zwrócić uwagę, 
aby podłączone elektro-

narzędzie było wyłączone.

1. Ustawić włącznik w pozycji 
„auto”. Silnik odkurzacza uru-
chamia się wraz z włączeniem 
podłączonego elektronarzę-
dzia.

2. Po wyłączeniu elektronarzę-
dzia odkurzacz pracuje jesz-
cze przez chwilę, aby znajdu-
jący się w wężu ssącym pył 
przetransportować do filtra 
workowego.

4.1.3 Podłączanie 
elektronarzędzia1)

Przed ustawieniem 
włącznika w pozycji 
„auto” zwrócić uwagę, 
aby podłączone elektro-

narzędzie było wyłączone.

1. Elektronarzędzie podłączyć 
do gniazda wtykowego na pa-
nelu sterowania.

Zgodnie z przeznaczeniem dozwo-
lone jest tylko podłączanie urządzeń 
wytwarzających pył, które posiadają 
atest techniczny.
Maksymalny pobór mocy podłącza-
nego elektronarzędzia: patrz rozdział 
9.4 „Dane techniczne”.

4.1.4 Podłączanie sprzętu na 
sprężone powietrze1)

Przed ustawieniem 
włącznika w pozycji 
„auto” zwrócić uwagę, 
aby podłączone 

elektronarzędzie było wyłączone.

Zwrócić uwagę na ciśnienie robocze 
podłączanego urządzenia: patrz 
tabela “Dane techniczne”.

1. Sprzęt na sprężone powie-
trze podłączyć do przyłącza 
szybkomocującego na pane-
lu sterowania.

2. Do dolnej złączki wtyko-
wej podłączyć zasilanie 
sprężonym powietrzem. 
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4.3 Oczyszczanie wkładu 
filtracyjnego 

4.3.1 Oczyszczanie 
wkładu filtracyjnego 
(Push&Clean System)1)

W razie spadku mocy ssania:

1. Ustawić na maksymalną war-
tość regulację mocy ssania.

2. Zasłonić dłonią otwór ssawki i 
węża ssącego.

3. Wcisnąć trzy razy guzik urucha-
miający funkcję oczyszczania 

filtra. Powstający w ten sposób 
prąd powietrza oczyszcza płyt-
ki wkładu filtracyjnego z nagro-
madzonego pyłu.

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

1. Wyłączyć odkurzacz.
2. Powierzchnią dłoni zatkać 

otwór ssawki i węża ssącego.
3. Włącznik odkurzacza ustawić 

4.3.2 Oczyszczanie wkładu 
filtracyjnego (Automatic 
Filter Cleaning System)1)

w pozycji “I“ i pozwolić praco-
wać odkurzaczowi z zamknię-
tym otworem węża ssącego 
przez ok. 10 sekund.

4.2.3 Regulacja siły ssania1) Z pomocą regulatora siły ssania 
można zmieniać prędkość obro-
tową, a zatem moc odkurzacza. 
Umożliwia to precyzyjne dopaso-
wanie mocy odkurzacza do wyko-
nywania różnych zadań.

1 2 x3

Push & Clean
Filter Cleaning System

0

Iauto

10 sec .

5 Zakres zastosowania i metody pracy
5.1 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 czyszcze-
nie.

Dobre efekty pracy można osią-
gnąć przestrzegając kilku waż-
nych zaleceń oraz wykorzystując 
własne doświadczenie zdobyte w 
określonej dziedzinie.
W niniejszej instrukcji można zna-
leźć kilka zasadniczych wskazó-
wek.
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5.1.1 Zbieranie suchych 
zanieczyszczeń

OSTROŻNIE!
Nie wolno używać odkurza-
cza do zbierania materiałów 
palnych.

Przed rozpoczęciem zbierania 
zanieczyszczeń suchych należy 
założyć do pojemnika worek 
utylizacyjny (nr artykułu patrz 
rozdział 9.5 „Wyposażenie 
dodatkowe”). Zebrany materiał 
można wówczas łatwo i w spo-
sób higieniczny usunąć.

Po zakończeniu odsysania 
cieczy element fi ltrujący jest 
wilgotny. Wilgotny element fi l-
trujący szybciej ulega zatkaniu 
podczas usuwania zanieczysz-
czeń suchych. Z tego względu 
przed rozpoczęciem pracy na 
sucho element fi ltrujący należy 
wyprać i wysuszyć lub wymie-
nić na nowy.

6 Po zakończeniu pracy
6.1 Wyłączanie i 

przechowywanie 
odkurzacza

1. Wyłączyć odkurzacz i wy-
ciągnąć wtyczkę z gniazda 
wtykowego.

2. Zwinąć przewód zasilający i 
zawiesić na uchwycie. Wąż 
ssący/ssawkę (wyposaże-
nie specjalne) zawiesić na 
uchwycie do elementów 
wyposażenia dodatkowego.

3. Opróżnić pojemnik i wyczy-
ścić odkurzacz.

4. Po zakończeniu odsysania 
cieczy:
Odstawić górną część odku-
rzacza osobno, aby element 
fi ltrujący mógł wyschnąć.

5. Odkurzacz przechowywać w 
suchym pomieszczeniu oraz 
zabezpieczyć przed dostę-
pem osób niepowołanych.

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

Przed rozpoczęciem odsysania 
cieczy należy zasadniczo wyjąć 
filtr workowy /worek utylizacyj-
ny i sprawdzić działanie pływa-
ka1), wzgl. ogranicznika poziomu 
wody1) (patrz rozdział 7.2.3 lub 
7.2.4 „Wymiana wkładu filtracyj-
nego”).

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

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

Aby zredukować powstawa-
nie piany należy stosować śro-
dek przeciwpieniący Alto Foam 
Stop (nr artykułu patrz rozdz. 9.5 
„Osprzęt”).

ATTIX 12 GALLON

ATTIX 3

ATTIX 5
ATTIX 19 GALLON

ATTIX 7



7

ATTIX 3 / 5 / 7 / 12 GALLON / 19 GALLON

1) Wyposażenie dodatkowe w zależności od modelu
Tłumaczenie oryginału instrukcji obsługi

7 Konserwacja

7.1 Plan konserwacji
po zakończeniu 

pracy
w razie potrzeby

7.2.1 Wymiana worka utylizacyjnego 

7.2.2 Wymiana filtra workowego 

7.2.3 Opróżnianie zbiornika zanieczyszczeń po zebraniu 
odkurzaczem cieczy (ATTIX 3 / ATTIX 5 / 12 GAL) 

7.2.4 Opróżnianie zbiornika zanieczyszczeń po zebraniu 
odkurzaczem cieczy (ATTIX 7 / 17 GAL) 

7.2.5 Wymiana wkładu filtracyjnego (Push&Clean System)1) 

7.2.6 Wymiana wkładu filtracyjnego (Automatic Filter Cleaning 
System)1) 

7.2 Prace konserwacyjne
7.2.1 Wymiana worka 

utylizacyjnego

1. Otworzyć klamry zamykające i 
zdjąć pokrywę odkurzacza ze 
zbiornika zanieczyszczeń.

2. Ostrożnie ściągnąć mufę worka 
utylizacyjnego (1) ze złączki 
wlotowej odkurzacza.

3. Zamknąć mufę worka utyliza-
cyjnego (2) za pomocą zasuw-
ki.

4. Zamknąć worek utylizacyjny 
przy pomocy opaski kablowej 
(3).

5. Zebrane zanieczyszczenia 
usunąć zgodnie z przepisami 
dotyczącymi usuwania zanie-
czyszczeń.

6. Do oczyszczonego zbiornika 
założyć nowy filtr workowy 
zgodnie z załączoną instruk-
cją.

 

1. Otworzyć klamry zamykające i 
zdjąć pokrywę odkurzacza ze 
zbiornika zanieczyszczeń.

2. Ostrożnie ściągnąć mufę filtra 
workowego ze złączki wloto-
wej odkurzacza.

3. Zamknąć mufę worka filtracyj-
nego za pomocą zasuwki.

4. Filtr workowy usunąć zgod-
nie z przepisami dotyczącymi 
usuwania zanieczyszczeń.

5. W oczyszczonym zbiorni-
ku umieścić nowy filtr wor-
kowy postępując zgodnie z 
instrukcją (na worku).

Mufę filtra workowego docisnąć 
mocno do złączki wlotowej odku-
rzacza.

7.2.2 Wymiana workowego 
filtra bezpieczeństwa

Mufę filtra workowego docisnąć 
mocno do złączki wlotowej odku-
rzacza.

1

2

3



8

ATTIX 3 / 5 / 7 / 12 GALLON / 19 GALLON

1) Wyposażenie dodatkowe w zależności od modelu
Tłumaczenie oryginału instrukcji obsługi

7.2.4 Opróżnianie zbiornika zanieczyszczeń 
(ATTIX 7/19 GALLON)

1. Zdjąć pokrywę odkurzacza ze 
zbiornika zanieczyszczeń.

2. Otworzyć klamry zamykające 
(1) i zdjąć pierścień łączący (2) 
ze zbiornika.

3. Pociągnąć do góry dźwignię w 
uchwycie (3) i przechylić zbior-
nik.

4. Wysypać zebrane zanieczysz-
czenia.

5. Zebrane zanieczyszczenia 
usunąć zgodnie z przepisami 
ustawowymi.

albo:
1. Otworzyć zamknięcia zbiorni-

ka (4).
2. Trzymając za uchwyty (5) wy-

jąć zbiornik z ramy podwozia. 
4. Wysypać zebrane zanieczysz-

czenia.
5. Pusty zbiornik włożyć do ramy 

podwozia i zaryglować za-
mknięcia (4).

6. Zebrane zanieczyszczenia 
usunąć zgodnie z przepisami 
ustawowymi.

11

33

11

Opróżnianie zbiornika zanieczysz-
czeń po zebraniu odkurzaczem cie-
czy: Zdjąć pierścień łączący, gdyż 
pełna szczelność zapewniona jest 
tylko w trybie zasysania.
Po opróżnieniu: Przed ponownym 
zamontowaniem wyczyścić krawędź 
zbiornika i uszczelki w pierścieniu 
łączącym i w pokrywie odkurzacza.
Jeżeli uszczelka lub rowek są brud-
ne lub uszkodzone to spada moc 
ssania.
Przed powtórnym podłączeniem 
węża ssącego: Wyczyścić złącz-
kę wlotową odkurzacza i złączkę 
węża.

5 5 

5544

44

22

7.2.3 Opróżnianie zbiornika 
zanieczyszczeń (ATTIX 3 
/ ATTIX 5 / 12 GAL)

1. Zdjąć pokrywę odkurzacza ze zbior-
nika zanieczyszczeń.

2. Złapać dłonią za uchwyt na spodzie 
zbiornika i wysypać zawartość.

3. Zebrane zanieczyszczenia usunąć 
zgodnie z przepisami dotyczącymi 
usuwania zanieczyszczeń.

4. Przed nałożeniem pokrywy odkur-
zacza wyczyścić obrzeże zbiornika.

Przed powtórnym podłączeniem węża 
ssącego:
5. Wyczyścić złączkę wlotową odkur-

zacza i złączkę węża.

1

2

37.2.5 Wymiana wkładu 
filtracyjnego 
(Push&Clean System)1)

1. Zdjąć górną część odkurzacza 
z pojemnika na zanieczysz-
czenia i odłożyć elementem 
filtrującym skierowanym do 
góry, nie stawiać górnej części 
odkurzacza na płytce odchyla-
jącej strumień powietrza (1).

2. Osłonę filtra przekręcić w kie-
runku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara i wyjąć 
(2,3).

3. Ostrożnie zdjąć element filtru-
jący.
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1) Osprzęt, nr artykułu patrz rozdział 9.5.

4. Wyczyścić uszczelkę filtra 
(4), sprawdzić pod względem 
uszkodzeń, w razie potrzeby 
wymienić.

5. Sprawdzić klamrę antyelektro-
statyczną (5) pod względem 
uszkodzeń, w razie potrzeby 
zlecić jej wymianę serwisowi 
Alto.

6. Sprawdzić działanie pływa-
ka(6):

 Podczas obracania osłony fil-
tra pływak musi się swobodnie 
poruszać w obie strony.

7. Założyć nowy element filtrują-
cy.

8. Nałożyć osłonę filtra, a następ-
nie zablokować obracając w 
kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara.

9. Zużyty element filtrujący usu-
nąć zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

4
5

66

5

1

3
2

6

4

Nigdy nie używać odkurzacza bez 
założonego filtra!

7.2.6 Wymiana wkładu 
filtracyjnego (tylko 
(Automatic Filter 
Cleaning System)1)

1. Zdjąć górną część odkurzacza z 
pojemnika na zanieczyszczenia 
i odłożyć elementem filtrującym 
skierowanym do góry, nie sta-
wiać górnej części odkurzacza 
na płytce odchylającej strumień 
powietrza (1) i nie uszkodzić ele-
mentu filtrującego.

2. Otworzyć uchwyt obejmowy (2) i 
zdjąć obejmę.

3. Zdjąć tarczę mocującą filtra (3).
4. Ostrożnie zdjąć element filtrują-

cy.
5. Wyczyścić uszczelkę filtra (4), 

sprawdzić na obecność uszko-
dzeń, w razie potrzeby wymie-
nić.

6. Sprawdzić klamrę antyelek-
trostatyczną (5) na obecność 
uszkodzeń, w razie potrzeby 
zlecić jej wymianę serwisowi fir-
my Alto.

7. Sprawdzić działanie klapy ste-
rującej (6): klapa sterująca musi 
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się swobodnie poruszać w obie 
strony.

8. Oczyścić wąż odprowadzają-
cy (7).

9. Założyć nowy element filtrujący.
10. Nałożyć tarczę mocującą filtra. 

Zwrócić uwagę na prawidłowe 
położenie.

11. Założyć obejmę i zamknąć 
uchwyt obejmowy.

12. Zużyty element filtrujący usunąć 
zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami.

8 Usuwanie usterek
Usterka Przyczyna Usuwanie 

‡ Silnik nie pracuje > Zadziałał bezpiecznik w obwodzie 
gniazdka sieciowego

• Włączyć bezpiecznik instalacyjny

> Zadziałało zabezpieczenie 
przeciążeniowe

• Wyłączyć odkurzacz, pozostawić ok. 5 
minut do ostygnięcia.  Jeśli odkurzacz 
nie daje się ponownie uruchomić, 
skontaktować się z serwisem firmy Alto

> Zużyta samowyłączalna szczotka 
węglowa1)

• Wymienić szczotki węglowe w serwisie 
firmy Alto

‡ Silnik nie pracuje w trybie 
automatycznym

> Elektronarzędzie jest uszkodzone 
lub nieprawidłowo podłączone

• Sprawdzić działanie elektronarzędzia, 
wzgl. mocno podłączyć wtyczkę do 
gniazdka

> Za mały pobór mocy przez 
elektronarzędzie

• Przestrzegać minimalnego poboru 
mocy P > 40W

‡ Zmniejszona moc ssania > Regulator siły ssania ustawiony na 
zbyt niską moc ssania

• Ustawić siłę ssania zgodnie z 
rozdziałem 4.2.3 „Regulacja siły 
ssania”

> Zapchany wąż ssący lub ssawka • Oczyścić wąż ssący/ssawkę

> Przepełniony workowy filtr 
bezpieczeństwa

• Patrz 7.2.2 “Wymiana workowego filtra 
bezpieczeństwa”

> Wkład filtracyjny jest zabrudzony • Patrz rozdział 4.3 „Oczyszczanie 
wkładu filtracyjnego”, wzgl. 7.2.5+7.2.6 
„Wymiana wkładu filtracyjnego”

> Automatic Filter Cleaning Sy-
stem1): Uszkodzony mechanizm 
oczyszczania fi ltra

• Wezwać serwis Alto

‡ Brak ssania podczas 
odsysania cieczy

> Pełny zbiornik (pływak zamyka 
otwór ssący)

• Wyłączyć urządzenie. Opróżnić 
zbiornik

‡ Odkurzacz wyłącza się 
podczas odsysania cieczy

> Pełny zbiornik • Wyłączyć urządzenie. Opróżnić 
zbiornik

‡ Skoki napięcia > Za wysoka impedancja napięcia 
zasilającego

• Urządzenie podłączyć do innego, 
znajdującego się bliżej skrzynki 
bezpiecznikowej gniazdka sieciowego. 
Skoki napięcia powyżej 7 % nie 
wystąpią, jeżeli impedancja w punkcie 
przesyłowym będzie wynosić ≤ 15 

7

Nigdy nie używać odkurzacza bez 
założonego filtra!
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9 Informacje dodatkowe
9.1 Wykorzystanie zużytego 

urządzenia jako surowca 
wtórnego

Wyeksploatowane urządzenie 
należy natychmiast zezłomować.

1. W tym celu wyciągnąć z 
gniazdka wtyczkę i przeciąć 
przewód zasilający.

Urządzeń elektrycznych nie wol-
no wyrzucać na śmieci!

Zgodnie z Europejską Dyrektywą 
2002/96/WE o przeznaczonych 
na złomowanie urządzeniach 
elektrycznych i sprzęcie elektro-
nicznym, zużyte urządzenia elek-
tryczne należy zbierać osobno i 
oddać do punktu zbiórki surow-
ców wtórnych.
Pytania dotyczące utylizacji urzą-
dzenia prosimy kierować do urzę-
du gminy lub do najbliższego 
punktu sprzedaży.

9.2 Gwarancja Odnośnie gwarancji i rękojmi obo-
wiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. Producent zastrzega 
sobie zmiany wynikające z postę-
pu technicznego.

9.3 Badania kontrolne i 
atesty Próby elektrotechniczne 

należy przeprowadzać zgod-
nie z przepisami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
(VBG4) oraz zgodnie z normą 
DIN VDE 0701 część 1 i część 
3, oraz zgodnie z normą DIN 
VDE 0702 w regularnych odstę-
pach czasu oraz po naprawie 
lub przeróbce.
Odkurzacz został dopuszczo-
ny do użytku zgodnie z normą 
europejską IEC/EN 60335-2-69.
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9.4 Dane techniczne

ATTIX 3 / 5 / 7 ATTIX
12 GALLON

ATTIX
12 GALLON RDF

EC 12 GALLON AS/E

ATTIX
12 GALLON RDFD
12 GALLON AS/PE

ATTIX
19 GALLON

19 GALLON AS/PE2
EU CH, DK GB230/240V GB 110V AU, NZ 230/240V US 120 V

Napięcie sieciowe V 230 230/240 110 230/240 120
Częstotliwość sieci Hz 50/60 50 60
Bezpiecznik sieciowy A 16 10 13 16 10 15
Moc pobierana W (HP) 1200 1000 (1.4) 840 (1.1) 940 (1.3) 1040 (1.4)
Moc odbioru dla gniazda 
wtykowego urządzenia W (HP) 2400 1100 1800 560 1100 - 600 (0.8) 500 (0.7) 400 (0.5)

Całkowita moc 
urządzenia W (HP) 3600 2300 3000 1760 2300 1000 (1.4) 1440 (1.9)

ATTIX 
350-01

ATTIX 
360-11
360-21

ATTIX 
550-01

550-11 MOBIL
550-21 / 590-21
560-21 / 560-31

ATTIX 12 GALLON
12 GALLON RDF

EC 12 GALLON AS/E
12 GALLON RDFD
12 GALLON AS/PE

ATTIX
751-01 / 751-11

751-21 / 761-21 XC
791-21

ATTIX 19 GAL
19 GAL AS/PE2

Natężenie przepływu 
powietrza (max.) l/min (cfm) 3600 (127)

Podciśnienie (max.) Pa (in) 23000 (93) 23000  (93) 
25000 (100)2) 23000 (93)

Poziom hałasu na 
powierzchni pomiaru 
z odległości 1 m, EN 
60704-1

dB(A) 62 ± 2 60 ± 2 64 ± 2

Hałas podczas pracy dB(A) 59 ± 2 57 ± 2
Wibracje ISO 5349 m/s²  ≤ 2,5
Przewód zasilający: 
Długość m (ft) 7.5 7.5

10.0(GB) 7.5 (25)

Przewód zasilający: Typ H05RR-F 2x0.75 H05RR-F 3x1.5 H05RR-F 3x0,75
H05RR-F 3x1.51)

SJTW-A AWG 18/34)

SJTW-A AWG 14/3
H05RR-F 3x1.5
H07BQ-F 3x2.5 SJTW-A AWG 14/3

Klasa ochrony II I
Rodzaj ochrony IP X4
Stopień odkłócania EN 55014-1
Pojemność zbiornika l (gal) 27 45 (12) 70 (19)
Szerokość mm (in) 380 476 (19) 580 (23)
Głębokość mm (in) 390 506 (20) 605 (24)
Wysokość mm (in) 570 655 (26) 970 (38)
Masa kg (lb) 10 14 / 161) 25 / 273) (56/60)
1) ATTIX 560-21/-31, ATTIX 12 GALLON RDFD, ATTIX 12 GALLON AS/PE
2) ATTIX 791-21
3) ATTIX 761-21 XC / 19 GALLON AS/PE2
4) ATTIX 12 GALLON

9.5 Osprzęt
Nazwa Nr artykułu

ATTIX 3
ATTIX 5
12 GAL

12 GAL RDF

ATTIX 560-21/-31
12 GAL RDFD
12 GAL AS/PE

EC12 GAL AS/E

ATTIX 751
19 GAL 

ATTIX 761
19 GAL AS/

PE2
ATTIX 791

Filtr workowy (5 sztuk) 302000449 302000527 – 302002892 – 302002892
Worek utylizacyjny 
(5 sztuk) 302000804 302000728 302000728 302001480 302001480 –

Wkład filtracyjny 302000490
11753 (ZA)

302000490
11753 (ZA) 107400562 302000490

11753 (ZA) 107400562 302000490

Wymienny filtr tkaninowy 302000606 302000525 – – – –

Nazwa Nr artykułu
ATTIX 3 / 5 / 7

Filtr sitowy 15475
Alto-Foam-Stop 
(6 x 1 l) 8469
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9.6 Deklaracja zgodności WE

Deklaracja zgodności WE
Produkt: Odkurzacz do czyszczenia na mokro i na sucho

Typ: ATTIX 350-01 / 360-11 / 360-21 
ATTIX 550-01 / 550-11 MOBIL / 550-21 
ATTIX 560-21 / 560-31 / 590-21
ATTIX 751-01 / 751-11 / 751-21 / 761-21 XC / 791-21

Konstrukcja jednostki jest zgodna z następującymi 
stosownymi przepisami:

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE
Dyrektywa RoHS 2011/65/WE

Stosowane zharmonizowane normy: EN 12100-1, EN 12100-2
EN 60335-1
EN 60335-2-69
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2

Stosowane krajowe normy i specyfi kacje techniczne: DIN EN 60335-1
DIN EN 60335-2-69

Nazwisko i adres osoby upoważnionej do 
sporządzenia dokumentacji technicznej:

Anton Sørensen
Dyrektor generalny działu technicznego EAPC 

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

Nazwisko i podpis osoby upoważnionej do sporządze-
nia deklaracji w imieniu producenta:

Anton Sørensen
Dyrektor generalny działu technicznego EAPC 

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

Miejscowość i data sporządzenia deklaracji:                 Hadsund, 1.03.2013
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Nilfi sk-Advance Co. Ltd. 
89 Soi Chokechai-Ruammitr 
Viphavadee-Rangsit Road 
Jomphol, Jatuchak
Bangkok 10900 
www.nilfi sk.com 

TURKEY
Nilfi sk-Advance Prof. Tem. Ek. Tic. A.S. 
Serifali Mh. Bayraktar Bulv. Sehit Sk. No:7  
Ümraniye, Istanbul 34775
www.nilfi sk.com.tr 

UNITED KINGDOM
Nilfi sk-ALTO 
Bowerbank Way, Gilwilly Industrial Estate 
Penrith, Cumbria 
GB-CA11 9BQ
www.nilfi sk-alto.co.uk

UNITED ARAB EMIRATES
Nilfi sk-Advance Middle East Branch 
SAIF-Zone, P. O. Box 122298
Sharjah
www.nilfi sk.com 

USA
Nilfi sk-Advance
14600 21st Ave. North
Plymouth MN 55447-3408
www.nilfi sk-alto.us

Nilfi sk-Advance, Inc.
Industrial Vacuum Division
740 Hemlock Road, Suite 100
Morgantown, PA 19543
www.nilfi sk-alto.us

VIETNAM
Nilfi sk-Advance Co., Ltd.            
No.51 Doc Ngu Str. Lieu Giai Ward                
Ba Dinh Dist. Hanoi   
www.nilfi sk.com

HEAD QUARTER


