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1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner
1.1 Symboler, der anvendes til at markere instruktioner

FARE
 Fare, der direkte medfører alvorlig eller irreversibel personskade  

 eller dødsfald.
ADVARSEL

 Fare, der kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.
FORSIGTIG

 Fare, der kan medføre mindre personskader eller materielskader.

 Læs denne instruktionsbog grundigt igennem, før støvsugeren tages i brug første gang. Gem 
instruktionsbogen til senere brug.

1.2 Brugervejledning 
Foruden brugervejledningen og de i brugerlandet gældende retsforpligtende bestemmelser til fore-
byggelse af uheld skal også de anerkendte fagtekniske regler vedrørende sikkerhedsmæssigt og fag-
lig korrekt arbejde overholdes.

1.3 Formål og korrekt anvendelse
Maskinen er beregnet til industriel anvendelse, f.eks. på fabrikker, byggepladser og i værksteder. Ma-
skinen er også egnet til erhvervsmæssig brug som f.eks. hoteller, skoler, hospitaler, butikker, kontorer 
og udlejningsfirmaer. Ulykker som følge af forkert brug kan kun forhindres af brugeren.

Enhver anden anvendelse anses for ukorrekt brug. Producenten påtager sig ikke noget ansvar for 
skader som følge af en ukorrekt brug. Risikoen for ukorrekt brug påhviler udelukkende brugeren. 
Korrekt brug omfatter korrekt betjening, vedligeholdelse og reparation som angivet af producenten. 
Apparatet er beregnet til opsamling af tørt, ikke-brændbart støv og væsker.

LÆS OG FØLG ALLE SIKKERHEDSANVISNINGER. 

For maskiner af støvklasse L (typebetegnelse -0L, 2L, LC) gælder følgende: 
Maskinen er egnet til opsamling af tørt, ikke-brændbart støv, farligt støv med 
OEL1)-værdi > 1mg/m3. Støvklasse L (IEC 60335-2-69). Støv i denne klasse har 

OEL1)-værdier > 1mg/m3. Til maskiner til støvklasse L bliver filtermaterialet testet. Maksimal gen-
nemtrængelighed er 1%, og der er ingen særlige krav til bortskaffelse. Før brug skal det sikres, at de 
nationale regler overholdes. Ved brug af støvsuger skal der sikres tilstrækkelig luftudskiftning rate L, 
hvor udstødningsluften returneres til rummet.

1.4 Vigtige advarsler 

ADVARSEL
• For at nedsætte faren for brand, elektrisk stød eller personskade, 

læs og følg alle sikkerhedsanvisninger og forsigtighedsregler inden 
brug af støvsugeren. Denne støvsuger er konstrueret, så den er sik-
ker ved anvendelse til de anviste rengøringsfunktioner. Hvis der op-
står skader på elektriske eller mekaniske dele, bør støvsugeren og/
eller tilbehøret repareres af et servicecenter eller producenten inden 
fornyet brug for at undgå yderligere skader på støvsugeren eller fysi-
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ske skader for brugeren.
• Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med støvsugeren.
• Rengøring og vedligeholdelse af støvsugeren bør ikke udføres af 

børn uden opsyn. 
• Dette apparat er ikke beregnet til anvendelse af personer (inkl. børn) 

med begrænsede fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller 
manglende erfaring og viden.

• Udendørs brug af maskinen bør begrænses til lejlighedsvis brug.
• Støvsugeren skal altid opbevares indendørs.
• Efterlad ikke maskinen med strøm på. Træk stikket ud af stikkontak-

ten, når maskinen ikke er i brug og ved vedligeholdelse.
• Støvsugeren må ikke anvendes med beskadiget ledning eller stik-

prop. Træk altid i stikproppen, aldrig i ledningen. Sørg for ikke at be-
røre stik eller støvsuger med våde hænder. Afbryd alle funktioner, før 
stikket trækkes ud af kontakten.

• Træk eller løft aldrig støvsugeren i ledningen. Luk aldrig en dør på 
ledningen, og træk ikke ledningen rundt om skarpe kanter eller hjør-
ner. Sørg for, at støvsugeren ikke kører over ledningen. Hold lednin-
gen på afstand af varme overflader.

• Hold hår, løstsiddende tøj, fingre og andre kropsdele væk fra støvsu-
gerens åbninger og bevægelige dele. Stik ikke genstande ind i støv-
sugerens åbninger, heller ikke ved tilstopning. Hold støvsugerens 
åbninger fri for støv, fnug, hår og alt andet, der forhindrer fri luftgen-
nemstrømning.

• Må ikke anvendes udendørs ved lave temperaturer.
• Brug ikke støvsugeren til opsugning af brandfarlige eller brændbare 

væsker som f.eks. benzin eller at bruge den på områder, hvor så-
danne væsker forefindes.

• Undlad at bruge støvsugeren til opsugning af brændende eller ry-
gende genstande, som eksempelvis cigaretskod, tændstikker eller 
varm aske.

•  Vær særlig forsigtig ved støvsugning på trapper.
• Undlad at bruge støvsugeren uden filter.
• Hvis støvsugeren ikke fungerer, som den skal, eller er blevet tabt, 

beskadiget, efterladt udendørs eller nedsænket i vand, bør den afle-
veres på et servicecenter eller returneres til forhandleren.

• Brugeren bør instrueres grundigt i brugen af disse maskiner.
• Maskinen må ikke anvendes som vandpumpe. Maskinen er bereg-

net til støvsugning af blandinger af luft og vand.
• Tilslut apparatet til en stikkontakt, der er jordet korrekt. Stikkontak-
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ten og forlængerledningen skal have en aktiv beskyttende leder.
• Sørg for god ventilation på arbejdsstedet.
• Brug ikke apparatet som stige eller trappestige. Maskinen kan væl-

te og blive beskadiget. Fare for tilskadekomst.
• Brug kun stikket på apparatet til det i betjeningsvejledningen be-

skrevne formål.
• Hvis der løber skum eller væske ud af apparatet, skal det straks 

slukkes.

1.5 Dobbeltisolerede  apparater*)  

FORSIGTIG
• Støvsugeren må kun bruges som beskrevet i denne instruktions-

bog og kun med tilbehør anbefalet af producenten.
• FØR STØVSUGEREN TILSLUTTES, kontrolleres det på støvsuge-

rens typeskilt, at den nominelle spænding maksimalt afviger 10 % i 
forhold til netspændingen.

• Denne støvsuger har dobbeltisolering. Brug altid identiske udskift-
ningsdele. Se i instruktionsbogen, hvordan der udføres service på 
dobbeltisolerede apparater.

• Rengør væskestandsmåleren regelmæssigt, og undersøg den for 
tegn på skader.

Et apparat med dobbeltisolering er forsynet med to isolationssystemer i stedet for jordtilslutning. Et 
dobbeltisoleret apparat har ingen mulighed for jordtilslutning, og der må ikke installeres jordtilslutning 
på apparatet. Servicering af et dobbeltisoleret apparat kræver stor omhu og kendskab til systemet og 
må kun foretages af kvalificeret servicepersonale. Udskiftningsdele til et dobbeltisoleret apparat skal 
være identiske med de udskiftede dele. Et dobbeltisoleret apparat er mærket med ordet ”DOBBELT-
ISOLERING” eller ”DOBBELTISOLERET”. Følgende symbol (et kvadrat i et kvadrat) kan også være 
angivet på produktet.
Støvsugeren er forsynet med en specialdesignet ledning, og hvis den bliver beskadiget, skal den 
udskiftes med en ledning af samme type. Den fås hos autoriserede servicecentre og forhandlere og 
skal monteres af kvalificeret personale.

1.6 Elektrisk tilslutning 

 ADVARSEL 
• Maskinens øverste del indeholder strømførende dele. Berøring af 

strømførende komponenter medfører alvorlig tilskadekomst eller 
dødsfald. Maskinens øverste del må ikke udsættes for vandstænk.

• Støvsugeren må ikke benyttes, hvis ledning eller stik viser tegn på 
ødelæggelse. Efterse jævnligt ledning og stik for tegn på brud eller 
anden skade. Forekommer der skade, bør denne snarest udbedres 
af Nilfisk Service værksted eller en af Nilfisk autoriseret forhandler.

• Undlad at røre ledning eller stik med våde hænder. 
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• Stikket må ikke udtages fra vægkontakten ved træk i ledningen, 
men tag fat i stikket og træk ud. Stik skal udtages fra vægkontakten 
før påbegyndelse af service, reparation af motor eller ledning.

• Strømledningen må under ingen omstændigheder vikles rundt om 
operatørens fingre eller nogen kropsdel.

• Det anbefales, at maskinen tilsluttes via HFI-relæ.
• Sørg for at ordne de elektriske dele (stikkontankter, stik og koblinger) og lægge forlængerlednin-

gen, så beskyttelsesklassen kan opretholdes.
• Forbindelsesklemmer og koblinger til netledninger og forlængerledninger skal være vandtætte.

Forlængerledning
• Brug som forlængerledning kun den version, der er angivet af producenten eller en af bedre kvali-

tet. 
• Kontroller ved brug af forlængerledning minimumstværsnit på ledningen:

Ledningslængde Tværsnit
< 16 A < 25 A

op til 20 m 1,5 mm2 2,5 mm2

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

1.7 Farlige materialer 

 ADVARSEL 
Farlige materialer.
Støvsugning af farlige materialer kan medføre alvorlig tilskadekomst el-
ler ulykker med dødelig udgang.
Følgende materialer må ikke opsamles med maskinen:

• varme materialer (brændende cigaretter, varm aske, osv.)
• brandfarlige, eksplosive, aggressive væsker (f.eks. benzin, opløs-

ningsmidler, syrer, alkalier osv.)
• brandfarligt, eksplosivt støv (f.eks. magnesium- eller aluminium-

støv, osv.)
For standardmaskiner (uden typebetegnelsen -0L, 2L, LC) gælder des-
uden følgende: Følgende materialer må ikke opsamles med maskinen:

• Farligt støv.
1.8 Vedligeholdelse 
Træk stikket ud af stikkontakten, før der udføres vedligeholdelse. Før brug af apparatet, skal du sør-
ge for, at den angivne frekvens og spænding på typeskiltet svarer til netspændingen. 

Maskinen er designet til kontinuert, belastende arbejde. Afhængigt af antallet af driftstimer skal støv-
filtret udskiftes. Hold maskinen ren med en tør klud og en smule rengøringsmiddel.

Under vedligeholdelse og rengøring skal maskinen håndteres, så der ikke opstår fare for personalet.
I serviceområdet
• ventileres godt
• bæres beskyttelsesudstyr
• rengøres, så ingen skadelige stoffer forurener omgivelserne.
For maskiner af støvklasse L (typebetegnelse -0L, 2L, LC) gælder følgende:
Under vedligeholdelse og rengøring skal maskinen håndteres, så der ikke opstår fare for personalet
i serviceområdet
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• ventileres godt
• bæres beskyttelsesudstyr
• rengøres, så ingen skadelige stoffer forurener omgivelserne.

Ved vedligeholdelse eller reparation skal alle forurenede dele, der ikke kan rengøres korrekt:
• pakkes i forseglede poser
• bortskaffes ifølge gældende regler for farligt affald.

1.9 Regelmæssig service og eftersyn
Regelmæssig service og eftersyn af maskinen skal foretages af en passende kvalificeret person i 
overensstemmelse med relevant lovgivning og relevante forskrifter. Der bør især foretages elektrisk 
prøvning af jordtilslutning, isolationsmodstand, og den fleksible lednings tilstand skal kontrolleres 
hyppigt. 
I tilfælde af fejl eller skader SKAL maskinen tages ud af drift, gennemgås i enkeltheder og repareres 
af en autoriseret servicetekniker. 
Mindst en gang årligt skal en Nilfisk tekniker eller tilsvarende uddannet person udføre teknisk efter-
syn inklusive filtre, lufttæthed og betjeningsmekanismer.

Nærmere oplysninger om eftersalgsservice fås hos jeres forhandler eller lokale Nilfisk serviceafde-
ling. Se bagsiden af dette dokument.

2.0 Garanti
Med hensyn til garanti gælder vore almindelige forretningsbetingelser.

Egenmægtige modifikationer på apparatet, brug af forkerte reservedelen og tilbehør og uhensigts-
mæssig brug udelukker alt ansvar fra fabrikantens side for heraf følgende skader.

I henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU vedrørende elektriske og elektroniske apparater 
skal gamle elektriske apparater indsamles særskilt og tilføres en miljøvenlig form for genbrug.
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2 Beskrivelse
2.1 Anvendelse De industristøvsugere, som er 

beskrevet i denne betjenings-
vejledning, er egnede til at suge 
tørre, ikke-brandbare, ikke-

sundhedsskadelige støvforma-
tioner og væsker op, når de 
anvendes korrekt.

2.2 Betjeningselementer Se foldeudside forrest i denne 
betjeningsvejledning.

Håndtag
2 Holder til støvsugerrør
3 Tilbehørsholder
4 Afbryder med sugestyrkere-

gulering1)

2 Låsebeslag
6 Smudsbeholder
7 Håndtag til tømning af be-

holder 1)

8 Luftindtag
9 Stikkontakt til elværktøj 1)

10 Kabelkrog
11 Betjeningsknap til filterrens-

ning 1)

12 Forsyningstilslutning for 
komprimeret luft 1)

13 Tilslutning for pneumatisk 
værktøj 1)

14 Beholderlåse 1)

15 Drejehjul med bremse

3 Før opstart
3.1 Samling af støvsugeren 1. Undlad at tilslutte strømstikket 

endnu.
2. Åbn låsebeslagene (1), of 

fjern topdelen af støvsugeren.
3. Tag tilbehøret1) ud af beholde-

ren, og fjern emballagen.
4. Isæt en fi lterpose i beholderen 

som beskrevet i instruktio-
nerne (trykt på fi lterposen).
VIGTIGT!
Pres fi lterposens muff e 
omhyggeligt ned over luftind-
taget.

5. Monter topdelen af støvsuge-
ren (undgå at beskadige fi lter-
posen), og luk låsebeslagene.
OBS!
Sørg for, at låsebeslagene 
sidder ordentligt.

6. Monter støvsugerørets 
fastgørelsesanordning1) 
cirka 20 cm fra kanten af det 
nederste forlængerrør som 
vist i fi guren.

1

Ved levering ligger noget af tilbe-
høret i beholderen og skal fjernes, 
før støvsugeren anvendes for før-
ste gang. Fjeren topdelen af støv-
sugeren: Undlad at tilslutte strøm-
stikket endnu.
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4 Betjening

4.1.2  Elektrisk tilslutning Sørg for, at spændingen på type-
skiltet stemmer overens med ste-
dets spændingsforsyning.

4.1.3 Tilslutning af el-
værktøj1) 

Før kontakten sættes 
i position "auto", skal 
det el-værktøj, der skal 

tilsluttes støvsugerens stikkontakt, 
være slukket.

For at overholde forskrifterne må 
kun godkendt støvproducerende 
værktøj tilsluttes.
Det maksimale strømforbrug for det 
tilsluttede el-værktøj er angivet i af-
snit 9.4 "Tekniske data".

4.1 Tilslutninger
4.1.1 Tilslutning af 

støvsugerslangen

4.2 Tænd støvsugeren
4.2.1 Kontaktindstilling "I"

1. Drej kontakten hen på "I".
 Støvsugerens motor starter.

1. Tilslut støvsugerslangen.

1. Sørg for, at støvsugeren er 
slukket.

2. Sæt støvsugerens strømstik 
i en korrekt installeret stik-
kontakt med jordforbindelse.

1. Tilslut el-værktøjet til stik-
kontakten1) på betjeningspa-
nelet.

4.2.2 Kontaktindstilling 
"auto"1)

Før kontakten sættes 
i position "auto", skal 
det el-værktøj, der skal 

tilsluttes støvsugerens stikkontakt, 
være slukket.

1. Drej kontakten hen på 
"auto"1).

 Støvsugeren starter, når det 
tilsluttede e-værktøj/pneu-
matiske værktøj tændes.

2. Når elværktøjet slukkes, 
fortsætter støvsugeren med 
at køre et kort øjeblik, så 
alt støv i sugeslangen føres 
over i fi lterposen.

4.1.4 Tilslutning af 
pneumatiske 
værktøjer1)

Før kontakten sættes 
i position "auto", skal 
det el-værktøj, der skal 

tilsluttes støvsugerens stikkontakt, 
være slukket.
Det pneumatiske værktøjs drifts-
tryk er angivet i afsnit 9.4 "Tekniske 
data".

1. Tilslut det pneumatiske 
værktøj til den øverste kvik-
kobling1) på betjeningspane-
let.

2. Tilslut trykluftsforsyningen 
til den nederste indstiksnip-
pel1). 
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4.2.3 Indstilling af 
sugestyrken1)

Motorhastigheden og sugestyr-
ken kan varieres med sugestyr-
kereguleringskanppen1). Det 
giver mulighed for at tilpasse 
sugestyrken til forskellige ren-
gøringsopgaver.

5 Anvendelsesområder og 
arbejdsmetoder

5.1 Arbejdsmetoder Hvis det anvendes korrekt, er 
ekstra tilbehør, sugemundstyk-
ker og støvsugerslange med 
til at forbedre rengøringen og 

reducere arbejdsbelastningen.
Eff ektiv rengøring opnås 
ved blot at følge nogle enkle 
retningslinjer, kombineret med 
din egen praktiske erfaring på 
området.

Her er nogle grundlæggende 
tips.

For at sikre, at sugeevnen altid er 
optimal, rengøres filterelementet 
automatisk under drift. Vi anbefaler 
en fuldstændig rengøring, hvis filter-
elementet bliver meget beskidt.

4.3.2 Rengøring af 
filterelementet 
(Automatisk)

        filterrengørings
 system)1)

1. Sluk for støvsugeren
2. Luk mundstykkets eller su-

geslangens åbning med 
håndfladen.

10 sec .

4.3 Rengøring af 
filterelementet 

4.3.1 Rengøring af 
filterelementet 
(Push&Clean System)1)

1. Indstil sugestyrken til det 
maksimale.

2. Luk mundstykkets eller su-
geslangens åbning med 
håndfladen.

3. Tryk tre gange på knappen 
for at starte filterrengøringen. 
Den luftstrøm, som opstår 
herved, fjerner støv fra filte-
relementernes lameller.

1 2 x3

Push & Clean
Filter Cleaning System

0

Iauto

3. Drej kontakten til position „I“, 
og lad støvsugeren køre i 
cirka 10 sekunder med suge-
slangens åbning blokeret.

Hvis sugeevnen forringes.
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5.1.1 Opsugning af tørstoffer FORSIGTIG!
Sug ikke brændbare væsker 
op.

Før du opsuger tørre stoff er, 
skal du altid sikre, at fi lterposen 
er sat i beholderen (se afsnit 
9.5 "Tilbehør" for bestillings-
nummer). Bortskaff else af det 
opsugede materiale er enkel og 
hygiejnisk.

Efter opsugning af væsker, er 
fi lterelementet vådt. Et fugtigt 
fi lterelement tilstopper hurtige-
re, end når der opsuges tørstof-
fer. Filterelementet bør derfor 
vaskes og tørres eller udskiftes 
med et tørt fi lter, før der opsu-
ges tørstoff er.

5.1.2 Opsugning af væske FORSIGTIG!
Sug ikke brændbare væsker 
op.

Fjern inden opsugning af væs-
ker altid filterposen/støvsuger-
posen, og kontroller, at flyde-
ren1)  eller vandniveauets græn-
se1) fungerer rigtigt. (Se afsnit 
7.2.4 og 7.2.5 “Udskiftning af 
filterelementet“.)

Det anbefales at bruget et se-
parat fi lter eller en fi lterskærm.

Ved skumudvikling skal arbe-
jdet straks indstilles, og behol-
deren tømmes.

For at reducere mængden 
af skum kan skumstopperen 
Nilfi sk-Foam Stop anvendes (se 
afsnit 9.5 under "Tilbehør" for 
bestillingsnummer).

6 Efter brug af støvsugeren

6.1 Slukning af 
støvsugeren og 
opbevaring

1. Sluk for støvsugeren, og 
træk strømstikket ud af stik-
kontakten.

2. Rul ledningen op, og hæng 
den op på krogen.

3. Tøm beholderen, og rengør 
støvsugeren.

4. Efter opsamling af væske: 
Stil topdelen af støvsugeren 
for sig selv, så fi lterelemen-
tet kan tørre.

5. Opbevar støvsugeren i et 
tørt rum, og sørg for, at in-
gen uvedkommende bruger 
apparatet.

ATTIX 19 GALLON
ATTIX 7

6.2  Transport  
 

Lås alle beslag, før snavsevandsbeholderen transporteres. Undlad at 
vippe enheden, hvis der er væske i beholderen. Undlad at bruge en 
krankrog til at løfte enheden med. Håndter enheden med forsigtighed 
under transport. 



114 1) Valgmulighed afhænger af model
Oversættelse af den originale betjeningsvejledning

7  Service
7.1 Serviceplan

Efter arbejdet Efter behov
7.2.1 Skift af støvsugerpose 

7.2.2 Skift af filterpose 

7.2.3 Tømning af beholder (ATTIX 7 / 19 GAL) 

7.2.4 Udskiftning af filterelement (Push&Clean Sys-
tem)1) 

7.2.5 Udskiftning af filterelement  
(Automatisk filterrengøringssystem)1) 

7.2 Servicearbejde
7.2.1 Udskiftning af 

støvsugerposen

1. Løsn låsebeslagene, og fjern 
topdelen af støvsugeren fra 
beholderen.

2. Aftag forsigtigt filterposens 
muffe (1) fra luftindtaget.

3. Luk støvsugerposens muffe 
med skyderen (2).

4. Luk for støvsugerposen ved 
hjælp af kabelbinderen (3).

5. Bortskaf materialet i henhold 
til de lovmæssige forskrifter.

6. Isæt en ny støvsugerpose i 
den rengjorte beholder som 
beskrevet i vedlagte instruk-
tioner.

7.2.2 Skift af filterpose 1. Løsn låsebeslagene, og fjern 
topdelen af støvsugeren fra 
beholderen.

2. Fjern forsigtigt filterposens 
muffe fra luftindtaget.

3. Luk filterposens muffe med 
skyderen.

4. Bortskaf filterposen i henhold 
til de lovmæssige bestem-
melser.

5. Isæt en ny filterpose i den 
rengjorte beholder som be-
skrevet i instruktionen (er på-
trykt filterposen).

1

2

3

Pres støvsugerposens muffe om-
hyggeligt ned over luftindtaget.

Pres filterposens muffe omhyggeligt 
ned over luftindtaget.
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7.2.4 Udskiftning af 
filterelement 
(Push&Clean System)1)

1

2

3 1. Fjern topdelen af støvsuge-
ren fra beholderen og lejet 
med fi lterelementet opad. 
Placer aldrig støvsugerens 
topdel på beskyttelsesaf-
skærmningen (1).

2. Drej fi ltret mod uret (2), og 
fjern det (3).

3. Fjern fi lterelementet forsig-
tigt.

7.2.3 Tømning af beholderen 
(ATTIX 7/19 GALLON)

1. Fjern topdelen af støvsuge-
ren fra beholderen.

2. Løsn låsebeslagene (1), og 
fjern mellemringen (2) fra be-
holderen.

3. Træk håndtaget opad (3), og 
vip beholderen.

4. Hæld det opsamlede mate-
riale ud.

5. Bortskaf materialet i henhold 
til de lovmæssige forskrifter.

eller:
1. Åbn beholderens låsebeslag 

(4).
2. Tag fat i håndtaget (5), og løft 

beholderen ud fra chassiset. 
4. Hæld det opsamlede mate-

riale ud.
5. Sæt den tomme beholder til-

bage i chassiset, og luk låse-
beslagene (4).

6. Bortskaf materialet i henhold 
til de lovmæssige forskrifter.

11

33

11

Ved tømning af beholderen efter 
opsamling af væske: fjern mellem-
ringen, da komplet tæthed kun kan 
opnås under sugedrift.
Efter tømning af beholderen: Rens 
beholderkanten og pakningerne i 
mellemring og topdel, før delene 
monteres igen.
Hvis pakning eller pakningsleje er 
snavset eller beskadiget, reduceres 
sugeevnen.
Før genmontering af støvsuger-
slangen: Rens luftindtaget og slan-
gemuffen.

5 5 

5544

44

22
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4
5

4. Rens fi lterpakningen (4). 
Kontroller pakningen for 
skader, og udskift den om 
nødvendigt.

5. Kontroller antistatiske klem-
me (5) for skader, og lad om 
nødvendigt Nilfi sk Service 
udskifte den.

6. Tjek fl yderen (6) for korrekt 
funktion:  Når du drejer på 
fi lterholderen, bør fl yderen 
nemt kunne bevæge sig 
frem og tilbage.

7. Isæt et nyt fi lterelement.
8. Isæt fi lterholderen, og drej 

den med uret, til den sidder 
fast.

9. Bortskaf det brugte fi lterele-
ment i overensstemmelse 
med de lovmæssige be-
stemmelser.

66

7.2.5 Udskiftning af filterelement  
(Automatisk 
filterrengøringssystem)1)

1. Løsn låsebeslagene, og fjern top-
delen af støvsugeren fra beholde-
ren. Læg topdelen af støvsugeren 
ned med filterelementet opad. Pla-
cer ikke støvsugerens topdel på 
afskærmningen (1), og undgå at 
beskadige filterelementet.

2. Åbn stanghåndtaget (2), og fjern 
det.

3. Fjern filterholderen (3).
4. Fjern filterelementet forsigtigt.
5. Rens filterpakningen (4). Kontrol-

ler pakningen for skader, og udskift 
den om nødvendigt.

6. Kontroller den antistatiske klemme 
(5) for skader, og lad om nødven-
digt Nilfisk Service udskifte den.

7. Kontroller, at kontrolklappen (6) 
for filterrengøring fungerer korrekt. 
Kontrolklappen bør nemt kunne be-
væge sig frem og tilbage.

5

1

3
2

6

4

Brug aldrig støvsugeren uden et 
filter.
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8 Fejlfinding

7 8. Rengør niveauslangen (7).
9. Isæt et nyt filterelement.
10. Monter filterholderen. Sørg 

for, at den er korrekt place-
ret.

11. Monter stang, og luk stang-
håndtag.

12. Bortskaf det brugte filterele-
ment i overensstemmelse 
med de lovmæssige bestem-
melser.Brug aldrig støvsugerenuden fil-

ter.

Fejl Årsag Afhjælpning
‡ Motor starter ikke > Hovedsikringen er sprunget. • Udskift hovedsikringen

> Overbelastningssikringen er 
udløst.

• Sluk støvsugeren, og lad den 
køle af i ca. 5 minutter. Hvis 
støvsugeren ikke kan startes 
igen, kontakt Nilfisk serviceaf-
deling.

> Automatisk kulbørste er slidt1) • Lad kulbørster udskifte af Nil-
fisk Service.

‡ Motoren kører ikke i auto-
matisk drift

> El-værktøjet/det pneumatiske 
værktøj er defekt eller ikke ko-
rrekt tilsluttet.

• Kontrollér, at el-værktøjet fun-
gerer og er korrekt tilsluttet.

> El-værktøjets effektforbrug er 
for lavt.

• Bemærk, at effektforbruget 
skal være min. P > 40 W

‡ Reduceret sugekraft. > Sugestyrkereguleringen er 
indstillet til for lav sugeeffekt.

• Indstil sugekraften i henhold til 
afsnit 4.2.3. „Indstilling af su-
gekraft“.

> Støvsugerslange/mundstykke 
er tilstoppet.

• Rens støvsugerslange/
mundstykke

> Filterpose er fuld. • Se afsnit 7.2.2 „Udskiftning af 
filterpose“.

> Filterelementet er tilstoppet • Se afsnit 4.5 „Rengøring af 
filterelement“ og 7.2.5 + 7.2.6 
„Udskiftning af filterelement“.

> Kun automatisk filterren-
gøringssystem:
Defekt rengøringsmekanisme

• Kontakt Nilfisk Service

‡ Ingen sugeeffekt ved væs-
kesugning

> Beholderen er fuld. (Flyder 
har lukket sugeåbningen).

• Sluk højtryksrenseren. Tømni-
ng af beholderen.

‡ Støvsugeren slukkes under 
våd rengøring

> Beholderen er fuld • Sluk højtryksrenseren. Tømni-
ng af beholderen

‡ Spændingsudsving > For høj impedans i spæn-
dingsforsyningen.

• Tilslut støvsugeren til en anden 
stikkontakt, der er nærmere si-
kringerne.  Der bør ikke være 
spændingsvariationer på over 
7 %, når impedans på over-
gangspunktet er 0,15 .
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ATTIX 7

ATTIX
19 GALLON

19 GALLON AS/
PE2

EU CH, DK GB GB AU, NZ US 
Spænding V 220-240 110-120 220-240 120
Netfrekvens Hz 50/60 60
Sikring A 16 10 13 16 10 15
Strømforbrug W 1200 1040 (1.4)
Tilsluttet effekt, stikkontakt til el-værktøj W 2400 1100 1800 560 1100 400 (0.5)
Samlet tilsluttet effekt W 3600 2300 3000 1760 2300 1440 (1.9)

ATTIX
751-01 / 751-11

751-21 / 761-21 XC
791-21

ATTIX 19 GAL
19 GAL AS/PE2

Maksimal luftstrøm
m3/t
(liter/
min.)

216
(3600)

216
(3600)

Maksimalt 
undertryk 

hPa
(tom-
mer)

232
(6,85)

232
(6,85)

Lydtryksniveau LPA (IEC 60335-2-69) 
dB(A) 65 ± 2 65 ± 2

Vibrationer 
ISO 5349 ah

m/s2  ≤ 2,5  ≤ 2,5

Støjniveau under arbejde
dB(A) 57 ± 2 57 ± 2

Beskyttelsesklasse I I

Beskyttelsesgrad (fugt, støv)  IP X4  IP X4

Vægt kg
(lb)

25/273 

(54/58)
25/273 

(54/58)

3) ATTIX 761-21 XC / 19 GALLON AS/PE2

 Specifikationer og tekniske data kan ændres uden varsel.

Tilbehør
Beskrivelse Art.nr.

ATTIX 751
19 GAL 

ATTIX 761
19 GAL AS/

PE2
ATTIX 791

Filterpose (5 stk.) 302002892 – 302002892
Støvsugerpose (5 stk.) 302001480 302001480 –
Filterelement 302000490 107400562 302000490
Filter med lærredsindlæg – – –

Beskrivelse Art.nr.
ATTIX 7

Filterskærm 15475
Nilfisk FoamStop (6 x 1 l) 8469

9 Tekniske data
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