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Περιγραφή 2d Ρυθµιστής στροφών περιστροφής/ 8a Πώµα µε αλυσίδα t Πλαστική σακούλα

1 Επάνω τµήµα ∆ιακόπτης προ-επιλογής 9 Κλείστρα ασφάλισης εκκένωσης

2 Πλάκα λειτ�υργάι̋ (ανάλογα 3 Είσοδος αέρα ψύξης 0 Τροχοί z Στήριγµα συρµάτινου

µε τον εξοπλισµό της συσκευής) 4 Σύρτης q Τροχοί κατεύθυνσης καλαθιού

2a Στρεπτός διακόπτης ON/OFF/ 5 Σφάλισµα w Κασέτες µε φίλτρο u Συρµάτινο καλάθι

αυτόµατη λειτ./ δονητής 6 Καλώδιο σύνδεσης e Προστατευτικό φίλτρο (ειδικό αξεσουάρ)

2b Μπρίζα για ηλεκτρικές συσκευές 7 ∆οχείο κινητήρα i Πλαίσιο µετακίνησης w

2c Ένδειξη όγκου ρεύµατος 8 Οπή αναρρόφησης r Χαρτοσακούλα-φίλτρο w ανάλογα το µοντέλο

Aç›klama 2c Hacim ak›m göstergesi 8 Havaland›rma deli¤i r Ka¤›t filtre torbas›
1 Üst k›s›m 2d Devir say›s› regülatörü/ Seçme flalteri 8a Zincirli kapak t›kama buflonu t Sentetik madde
2 Fonksiyon levhas› 3 So¤uk hava girifli için döner dü¤me 9 Durma kilitleri boflaltma torbas›

(Alet donan›m›na göre) 4 Sürgü 0 Tekerler z Tel sepet için ask›
2a Döner flalter Aç›k/Kapal›/ 5 Kilitleme q K›lavuz makaras› u Tel sepet (Özel aksesuar)

Otomatik/ sallay›c› 6 Ba¤lant› hatt› w Filtre kaseti i Sürme ask›s›w
2b Elektrikli tak›m için priz 7 Kab e Motoru koruma filtresi wmodele göre

Opis 2c Wskaênik strumienia obj´toÊci 7 Pojemnik e Filtr silnika
1 Cz´Êç górna 2d Regulator pr´dkoÊci obrotowej/ 8 Otwór ssàcy r Papierowy worek
2 Panel sterowania (odpowiednio preselektor 8a Korek na ∏aƒcuszku t Worek do opró˝niania ze sztucznego tworzywa

do wyposa˝enia urzàdzenia) 3 Wlot powietrza zimnego 9 Zatrzaski z Zawieszenie drucianego kosza
2a Pokr´t∏o ZA¸/WY¸/ 4 Rygiel 0 Ko∏a u Druciany kosz 

automatycznie/ wibrator 5 Zamkni´cie q Rolki kierowane i Pa∏àk do transportu w

2b Gniazdko wtykowe dlanarz ´dzia elektr. 6 Kabel zasilajàcy w Kasetki filtrujàce wZale˝nie od modelu

Leírás 2c Térfogatáram-kijelzŒ 8 Szívónyílás r Papír szırŒtasak
1 FelsŒrész 2d Fordulatszám-beállító/elŒválasztó-kapcsoló 8a Záró dugó lánccal t Mıanyag ıritŒzsák
2 Funkciólemez (a készülék 3 HıtŒlevegŒ-belépés 9 Becsappanó zárszerkezetek z Drótkosár beakasztó

felszereltségének megfelelŒen) 4 Retesz 0 Kerekek szerkezete
2a Forgó kapcsoló BE/KI/ 5 Zárszerkezet q KormánygörgŒk u Drótkosár (különleges tartozék)

Automatika / rezegtetŒ szerkezet 6 Csatlakozó vezeték w SzırŒkazetták i Mozgató kengyel w
2b Dugaszoló aljzat villamos szerszámokhoz 7 Tartály e MotorvédŒ szırŒ wmodelltŒl függŒen
Popis 2c Indikátor objemového proudu 8 Sací otvor r Papírov˘ filtraãní sáãek 
1 Horní ãást 2d Regulátor otáãek/nastaviteln˘ spínaã 8a Zátka s fietízkem t Plastov˘ vyprazdÀovací sáãek
2 Funkãní deska 3 Vstup chladícího vzduchu 9 Západkové uzávûry z Zavû‰ení pro drátûn˘ ko‰

(podle vybavení pfiístroje) 4 Západka 0 Koleãka u Drátûn˘ ko‰ 
2a Otoãn˘ spínaã Zap/Vyp/ 5 Uzávûr q Pojezdová koleãka (speciální pfiíslu‰enství)

Automatika/ vibrátor 6 Pfiipojovací vedení w Filtraãní kazety i Pojízdn˘ drÏák w

2b Zásuvka pro elektrické náfiadí 7 NádrÏ e Ochrann˘ filtr motoru wpodle modelu

Popis 2c Indikátor objemového prúdu 8 Sací otvor r Papierové filtraãné vrecko
1 Horná ãasÈ 2d Regulátor otáãok/nastaviteºn˘ spínaã 8a Zátka s retiazkou t Plastové vyprázdÀovacie vrecko
2 Funkãná doska 3 Vstup chladiaceho vzduchu 9 Západkové uzávery z Zavesenie pre drôten˘ kô‰

(podºa vybavenie prístroja) 4 Západka 0 Kolieska u Drôten˘ kô‰
2a Otoãn˘ spínaã zapnut˘/vypnut˘/ 5 Uzáver q Pojazdná kolieska (zvlá‰tne príslu‰enstvo)

Automatika/ vibrátor 6 Pripojovacie vedenie w Filtraãné kazety i Pojazdn˘ drÏiakw
2b Zásuvka pre elektrick náradie 7 Zásobník e Ochrann˘ filter motora wpodºa modelu

Descriere 2d Comutator de turaţie/ 8a Dop de închidere r Sac de filtrare din hârtie
1 Parte superioară Comutator de preselecţie cu lanţ t Sac de golire din plastic
2 Placă funcţională 3 Intrare aer rece 9 Închizătoare cu cuplare z Dispozitiv de suspendat

(corespunzător dotării aparatului) 4 Zăvor 0 Roţi coșul din sârmă
2a Comutator rotativ pornit/oprit/ 5 Dispozitiv de blocare q Role de ghidare u Coș din sârmă

automat/ vibrator 6 Cablu de racordare w Cartușe de filtru (accesoriu special)
2b Priză pentru scula electrică 7 Recipient e Filtru de protecţie a i Cadru de deplasare w

2c Indicatorul curentului volumetric 8 Orificiu de aspiraţie motoruluil wîn funcţie de mode

Opis 2c Indikator volumskega toka 7 Posoda r Papirnata filtrska vreãka
1 Zgornji del 2d Regulator ‰tevila vrtljajev/ 8 Sesalna odprtina t Plastiãna vreãka za
2 Funkcijska plo‰ãa stikalo za predizbiro dela 8a Zaporni zatiã z verigo praÏnjenje

(ustrezno opremi aparata) 3 Vhod hladilnega zraka 9 Zaskoãna zapirala z Obe‰alnik za Ïiãno ko‰aro 
2a Vrtljivo stikalo za vklop / izklop / 4 Zapah 0 Kolesa u Îiãna ko‰ara

avtomatiko / vibrator 5 Zapiralo q Krmilna kolesca (posebni pribor)
2b Vtiãnica za elektriãno orodje 6 Prikljuãni vod w Filtrske kasete i Roãaj za vlekow

e Filter za za‰ãito motorja wodvisno od modela
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PL

1. Wskazówki bezpieczeƒstwa.

� Niniejsze urzàdzenie jest przeznaczone do u˝ytku
przemys∏owego, szczególnie do wspó∏pracy z innymi 
narz´dziami elektrycznymi, np. na placach budowy, w
warsztatach, itp.

� Uwaga! Odkurzacz nie jest przeznaczony do od-
sysania py∏ów szkodliwych dla zdrowia.
Tylko odkurzacze w wykonaniu M lub H posiadajà
certyfikaty zezwalajàce na ich u˝ywanie do 
odsysania py∏ów szkodliwych dla zdrowia.
Nie wolno odkurzaç nimi palnych (odkurzacze w wykona-
niu M i H wolno stosowaç do wsysania py∏ów drewna) lub 
wybuchowych rozpuszczalników, materia∏ów nasàc-
zonych rozpuszczalnikami, wybuchowych py∏ów, cieczy, 
jak np. benzyna, oleje, alkohol, rozcieƒczalniki lub
materia∏y o temperaturze powy˝ej 60°C. Istnieje 
zagro˝enie wybuchu lub po˝aru! Urzàdzenia nie wolno 
stosowaç w pobli˝u zapalnych gazów i substancji.  

� Opakowania, jak np. foliowe worki, nie powinny dostaç 
si´ w r´ce dzieci. Istnieje zagro˝enie uduszenia.

� Napi´cie podane na tabliczce znamionowej urzàdzenia 
musi byç zgodne z napi´ciem w sieci zasilajàcej. 

� Gniazdko wtykowe musi byç zabezpieczone bezpieczni-
kiem dla pràdu o odpowiednim nat´˝eniu.

� Urzàdzeƒ i ich wyposa˝enia nie uruchamiaç, je˝eli:
– stwierdzi si´ zauwa˝alne uszkodzenia (rysy/p´kni´cia),
– kabel zasilajàcy jest uszkodzony, ma sp´kanà izolacj´ 

lub wykazuje oznaki starzenia,
– istnieje przypuszczenia niewidocznego defektu

(np. po upadku).
� Nie stosowaç uszkodzonych przed∏u˝aczy. 
� Kabla zasilajàcego nie przeciàgaç przez ostre kraw´dzie, 

nie za∏amywaç i nie zakleszczaç.
� Dysza, w´˝a ani rury nie kierowaç na ludzi i na zwierz´ta.
� Szczególnà uwag´ nale˝y zachowaç, je˝eli odkurzacz 

obs∏ugujà dzieci lub osoby s∏abowite. 
� Odkurzanie schodów wymaga zachowania szczególnej 

ostro˝noÊci, podczas pracy dbaj zawsze o pewne oparcie.
� Gniazdko wtykowe w urzàdzeniu wolno wykorzystywaç 

tylko do celów wymienionych w instrukcji u˝ytkowania.
� Pracujàc z elektrycznie nap´dzanymi szczotkami nale˝y 

zwróciç uwag´, aby wirujàce szczotki nie zetkn´∏y si´ z 
kablem zasilajàcym.

� Uwaga! Stosowaç tylko szczotki b´dàce na wyposa˝eniu 
odkurzacza i podane w instrukcji u˝ytkowania. 
Stosowanie innych szczotek mo˝e niekorzystnie wp∏ywaç 
na bezpieczeƒstwo pracy.

� Je˝eli z urzàdzenia wydostaje si´ woda lub piana, natych-
miast je wy∏àczyç, opró˝niç pojemnik i ewentualnie 
sk∏adany filtr.

� Kwasy, aceton i rozpuszczalniki mogà nade˝reç cz´Êci 
urzàdzenia. 

wyrób: odkurzacz do odkurzania na mokro i na sucho

typ: IS-A, IS-AR, IS-ARD 1225 & 50

konstrukcja dyrektywa maszynowa EC 98/37/EWG
urzàdzeƒ dyrektywa niskonapi´ciowa EC 73/23/EWG
odpowiada dyrektywa o kompatybilnoÊci
nast´pujàcym elektromagnetycznej EC 89/336/EWG
wymogom

zastosowane EN 292 -1, EN 292-2
zharmoni- EN 60335-1
zowane EN 60335-2-69
normy EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2

zastosowane DIN EN 60335-1
normy krajowe DIN EN 60335-2-69
i techniczne
specyfikacje

Odkurzacze klasy „M“ i „H“ pomyÊlnie sprawdzono na
podstawie normy  BGIA „H“ wed∏ug
GS-BIA-MO2 (07/02),
DIN EN 60335-2-69 (11/04) za∏àcznik AA,
DIN EN 60335-2-69/A1 (11/05)

OÊwiadczamy na wy∏àcznà i pe∏nà odpowiedzial-
noÊç, ˝e ten produkt jest zgodny z dyrektywami
EWG i innymi obowiàzujàcymi normami: Dyrek-
tywà o urzàdzeniach niskiego napi´cia 73/23/EWG
ze zmianami, dyrektywà o tolerancji elektromagne-
tycznej 89/336/EWG ze zmianami.

Odkurzacz do wspó∏pracy z narz´dziami elektrycznymi 

vg e IP24 
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� Pracujàcego urzàdzenia nie pozostawiaç bez nadzoru. Przy 
d∏u˝szych przerwach w pracy wyciàgaç wtyczk´.

� Przed konserwacjà i po zakoƒczeniu pracy odkurzacz 
wy∏àczyç i wyciàgnàç wtyczk´ kabla zasilajàcego z
gniazdka.  

� Wtyczki nie wyciàgaç z gniazdka pociàgajàc jà za kabel.
� Uszkodzony kabel zasilajàcy urzàdzenia nale˝y wymieniç 

na specjalny kabel, który mo˝na zakupiç u producenta lub 
w jego serwisie. 

� Wykonanie napraw nale˝y zlecaç tylko fachowemu perso-
nelowi, np. serwisowi klienta. Stosowaç tylko oryginalne 
cz´Êcizamienne.  

� Niefachowo naprawione urzàdzenia stanowià êród∏o 
zagro˝enia dla u˝ytkownika.  

� We w∏asnym wolno wykonywaç tylko takie prace, które tu 
opisano. 

� W przypadku u˝ytku niezgodnego z przeznaczeniem, 
niew∏aÊciwej obs∏ugi lub niefachowo wykonanej naprawy 
nie przejmuje si´ odpowiedzialnoÊci cywilnej za ewentu-
alne szkody.

2. Przed pierwszym u˝yciem.

Podczas rozpakowywania sprawdê, czy dostarczone urzàdze-
nie jest kompletne i, czy podczas transportu nie zosta∏o
uszkodzone.
Uwa˝nie przeczytaj wszystkie informacje. Podano w nich
wa˝ne instrukcje dotyczàce u˝ytkowania urzàdzenia, bez-
pieczeƒstwa pracy oraz jego konserwacji i piel´gnacji.
Instrukcj´ u˝ytkowania starannie przechowuj, a je˝eli w
przysz∏oÊci odkurzacz odsprzeda˝, przeka˝ jà kolejnemu
w∏aÊcicielowi. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstruk-
cyjnych i wyposa˝enia. 

4. Przeznaczenie.

Do odkurzania na mokro i na sucho.
Odkurzacze klasy M sà przeznaczone do odkurzania / odsysa-
nia suchych i niepalnych py∏ów, cieczy, niepalnych cieczy,
py∏ów drewna i py∏ów niebezpiecznych o wartoÊci o wartoÊci
AGW ≥ 0,1 mg/m3.
Odkurzacze klasy H sà przeznaczone do odkurzania / odsysa-
nia suchych i niepalnych py∏ów, py∏ów kancerogennych i
chorobotwórczych, oraz cieczy niepalnych, py∏ów drewna
i py∏ów niebezpiecznych dla zdrowia o wartoÊci
AGW < 0,1 mg/m3.

5. Uruchomienie.

¸àcznik Ça w górnej cz´Êci  2a urzàdzenia s∏u˝y 1
dow∏àczania i wy∏àczania (lub do prze∏àczenia na tryb
automatyczny – patrz punkt 5.1.).

plastikowy worek do opró˝niania
Do IS ARM-1250 /1225, IS ARM-1250E /1225E,
IS ARH-1250 /1225
BGIA dopuszczony dla klasy M i H,
5 sztuk = 1 zestaw                      nr zamówieniowy: 42 17 42 

plastikowy worek do opró˝niania AZBEST
Do IS-ARH-1225/1250 AZBEST
BGIA dopuszczony dla klasy H + Azbest
5 sztuk = 1 zestaw                      nr zamówieniowy: 42 39 51

Dalsze wyposa˝enie znajdziesz na liÊcie wyposa˝enia spec-
jalnego lub na ˝yczenie. 

3. Stosuj tylko oryginalne wyposa˝enie odkurzacza.

papierowy worek FB 25
25 l, do stosowania z pojemnikiem BGIA, 
dopuszczony dla klasy M, 
5 sztuk = 1 zestaw                      nr zamówieniowy: 41 60 14

papierowy worek FB 50
50 l, do stosowania z pojemnikiem BGIA, 
dopuszczony dla klasy M, 
5 sztuk = 1 zestaw                      nr zamówieniowy: 41 60 21

kasetki filtrujàce FK 4300
tworzywo celulozowe, BGIA, 
dopuszczone dla klasy M
2 sztuk = 1 zestaw                      nr zamówieniowy: 41 60 38

kasetki filtrujàce FKP 4300
tworzywo poliestrowe, BGIA, 
dopuszczone dla klasy M
2 sztuk = 1 zestaw                      nr zamówieniowy: 41 60 69

kasetki filtrujàce  FKP 4300 HEPA (H14)
trójwarstwowa kasetka filtrujàca, 
BGIA dopuszczona dla klasy H
2 sztuk = 1 zestaw                      nr zamówieniowy: 41 91 90

5.1. Panel sterowania.

Zale˝nie od wyposa˝enia dost´pne sà nast´pujàce
ustawienia.
0 = odkurzacz >WY¸<
I = odkurzacz >ZA¸<

A = tryb gotowoÊci dla automatycznego w∏àczania i 
wy∏àczania (odkurzacz jest w∏àczany i wy∏àczany przez 
elektryczne narz´dzie, z którym wspó∏pracuje)

R = funkcja oczyszczania filtra; w tym po∏o˝eniu w∏àczany 
jest na oko∏o 10 sekund wibrator, który nast´pnie zosta-
je automatycznie wy∏àczony.

RA = tryb czuwania jak w  „A“ plus automatyczne 
czyszczenie filtra. 

Gniazdko wtykowe 2b jest przeznaczone do pod∏àczenia
narz´dzia elektrycznego.
Uwaga! W chwili pod∏àczania elektryczne narz´dzie musi byç
wy∏àczone. Gniazdko wtykowe z w∏o˝onà wtyczkà jest zawsze
pod napi´ciem – niezale˝nie od po∏o˝enia ∏àcznika. W
po∏o˝eniu ∏àcznika „0” mo˝na zatem wykorzystaç to
gniazdko wtykowe jako przewód przed∏u˝acza (np. do
pod∏àczenia lampy).
WartoÊç przy∏àczeniowa: odkurzacz i pod∏àczone urzàdzenie
maksymalnie 16 A.
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Regulator obrotów 2d s∏u˝y do bezstopniowej regulacji
mocy ssania.

Preselektor 2d do sygnalizowania minimalnego
strumienia obj´toÊci (brz´czyk i lampka) w odkurza-
czach w wykonaniu „M“ i „H“.
W trybie pracy „A“ lub „RA“ w zale˝noÊci od Êrednicy w´˝a
wykonuje si´ nast´pujàce nastawy:
Bez regulacji pr´dkoÊci obrotowej. 
Odkurzacz pracuje zawsze z maksymalnà pr´dkoÊcià
obrotowà. 

Otwory do odsysania w narz´dziach elektrycznych nie sà
jeszcze znormalizowane. Z tego powodu za∏àczamy do
dostawy odpowiedni adapter (gumowa dysza 582672 lub
gumowa mufa 547275), który przez skrócenie mo˝na dopa-
sowaç do danego narz´dzia elektrycznego.

wewn´trzna Êrednica w´˝a pozycja ∏àcznika

35 mm � 70 m∏/h
27 mm � 40 m∏/h
19 mm � 20 m∏/h

6.3.2. Czyszczenie automatyczne (automatyczne w∏àczanie wibratora).

To czyszczenie filtra nast´puje automatycznie przy uzyskaniu
minimalnego strumienia obj´toÊci podczas najbli˝szej przer-
wy w pracy (prze∏àcznik 2a) w pozycji RA).

6.4. Opró˝nianie pojemnika.

Dopuszczalne tylko dla py∏ów o wartoÊci AGW 
> 1 mg/m3.
Wy∏àczyç 2a, wyciàgnàç wtyczk´ 6, otworzyç zatrzaski
9. Cz´Êç górnà 1 wraz z w´˝em ssàcym zdjàç z pojemnika
7. Pojemnik opró˝niç.

6. Praca  [ odkurzania na mokro i na sucho ].

Przy stosowaniu rury do dodatkowej regulacji mocy ssania
mo˝na wykorzystaç suwakowy regulator.

6.1. Odkurzanie na sucho.

Podczas odkurzania na sucho filtr, urzàdzenie i wyposa˝enie
muszà byç suche, aby py∏ nie przywiera∏ i nie tworzy∏ tward-
niejàcych osadów. Do odkurzania sadzy, cementu, gipsu,
màki, lub temu podobnych materia∏ów, zalecamy stosowanie
papierowego worka.
Papierowy worek stosowaç zawsze w po∏àczeniu z wk∏adami
filtrów.

6.2. Odkurzanie na mokro.

Odkurzaç bez papierowego worka. Do odkurzania na mokro
przeznaczone sà kasetki filtrujàce.
Po zape∏nieniu pojemnika zabudowany czujnik wy∏àcza
automatycznie silnik odkurzacza. Urzàdzenie opró˝niç, jak
opisano w punkcie 6.4. Po automatycznym wy∏àczeniu silni-
ka blokada ponownego rozruchu pozostaje aktywna do
chwili wy∏àczenia odkurzacza. Dopiero po wy∏àczeniu i
ponownym w∏àczeniu odkurzacz jest gotowy do dalszej
pracy.
� Przed opró˝nieniem pojemnika wyjàc wà˝ ssàcy z cieczy.
� Z powodu du˝ej mocy ssàcej i op∏ywowego kszta∏tu 

pojemnika, po wy∏àczeniu mo˝e sp∏ynàç z powrotem z 
w´˝a troch´ wody.  

� Je˝eli bezpoÊrednio po odkurzaniu na mokro planuje si´ 
odkurzanie na sucho, nale˝y w∏o˝yç suche filtry. Przy 
cz´stym zmienianiu pomi´dzy odkurzaniem na sucho i na 
mokro, zalecamy stosowanie drugiego zestawu filtrów,
w szczególnoÊci w postaci poliestrowych kasetek filtra-
cyjnych.

6.3. Oczyszczanie filtra.

Odkurzacze sà wyposa˝one w elektromagnetyczny system
oczyszczania filtra. Przy jego pomocy mo˝na oczyÊciç wibra-
cyjnie py∏ przywierajàcy do sk∏adanych wk∏adów filtra-
cyjnych. 

6.3.1. Czyszczenie manualne.

Najpóêniej po zaÊwieceniu wskaênika strumienia obj´toÊci Çc
(lampka ostrzegawcza) lub po us∏yszeniu sygna∏u ostrzegaw-
czego lub te˝ przy spadku mocy ssania nale˝y uruchomiç
wibrator (prze∏àcznik R lub RA/ ∏àcznik 2a.    
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6.5. Papierowy worek.

Aby w∏o˝yç lub wyjàç worek papierowy / opró˝niany, zdjàç
cz´Êç górnà 1.
W tym celu otworzyç boczne zamkni´cia 9.
Worki papierowe stosowaç tylko do odkurzania na sucho.

6.5.1.  Wk∏adanie papierowego worka.

� pojemnik 25 i 50 l
Ko∏nierz nasunàç na otwór ssàcy

� pojemnik specjalny 50 l w IS ARM-1250/1225
IS ARM-1250 E/1225 E

� IS ARH-1250/1225 wolno stosowaç w po∏àczeniu z 
papierowymi workami, tylko przy odkurzaniu py∏ów o 
granicznej wartoÊci ekspozycji > 0,1mg/m3.
Obrotowy suwak ustawiç w otworze ssania znakiem
4 � ku górze, ko∏nierz nasunàç na otwór ssàcy.

Plastikowe opró˝niane worki nadajà si´ tylko do stosowania
w odkurzaczach M i H ze specjalnym pojemnikiem i
obrotowym suwakiem w otworze ssàcym, typu IS ARM-
1250/1225 E, IS ARH-1250/1225 oraz IS ARH-1250/1225
AZBEST.
Obrotowy suwak w otworze ssàcym ustawiç okràg∏ym
znakiem  4 � do góry.
.

6.5.3. Plastikowy worek do opró˝niania.

6.5.4. Wymiana plastikowego worka do opró˝niania.

Wymiana plastikowego worka do opró˝niania.
Zdjàç wà˝ ssàcy, otwór ssàcy 8 zamknàç korkiem 8a.
Zdjàç górnà cz´Êç. Przed odstawieniem silnik na krótko
w∏àczyç, aby móc wessaç unoszàcy si´ ewentualnie lotny py∏
(patrz grafika na stronie 145). 
Opró˝niany worek zamknàç obwiàzujàc taÊmà. 
Ko∏nierz Êciàgnàç ostro˝nie z otworu ssàcego i szczelnie
zamknàç. 
ZawartoÊç worka usunàç zgodnie z obowiàzujàcymi
przepisami.

7. Czyszczenie.

Pojemnik i wyposa˝enie czyÊciç wodà. Górnà cz´Êç od-
kurzacza 1 przetrzeç wilgotnà szmatkà. 
Pojemnik i wyposa˝enie wysuszyç.

6.5.2.  Wymiana worków papierowych.

Ko∏nierz Êciàgnàç ostro˝nie z króçca ssàcego i zamknàç.
Silnik przed odstawieniem w∏àczyç, aby móc ewentualnie
wessaç unoszàcy si´ lotny py∏ (patrz grafika na stronie 144).
Wessany py∏ usunàç zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami.

Obs∏uga obrotowego suwaka:
Suwak obrotowy wcisnàç od wewnàtrz na zewnàtrz 1,
obróciç o 180° 2 (patrz znak 4)  i od zewnàtrz ponownie
wcisnàç przez króciec ssàcy do wewnàtrz 3.

Ko∏nierz naciàgnàç na króciec ssàcy, górny otwór worka
po∏o˝yç na kraw´dzi pojemnika

Obs∏uga obrotowego suwaka:
Suwak obrotowy wcisnàç od wewnàtrz na zewnàtrz 1,
obróciç o 180° 2 (patrz znak 4)  i od zewnàtrz ponownie
wcisnàç przez króciec ssàcy do wewnàtrz 3.

4

4
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8. Konserwacja.

Je˝eli moc ssàca odkurzacza maleje i nie zwi´ksza jej nawet
czyszczenie kasetek filtrujàcych w (przy za∏o˝eniu, ˝e
pojemnik 7 zosta∏ opró˝niony a papierowy worek r jest
wy-mieniony), konieczna jest wymiana kasetek filtrujàcych
w. 

Kasetki filtrujàce w przed wymianà filtra raz jeszcze oczyÊciç
wibracyjne. Pos∏ugujàc si´ monetà lub podobnym przed-
miotem przekr´ciç o 90 w kierunku przeciwnym do kierunku
ruchu zegara zamek 5 przy ryglu 4 i wcisnàç 4 do ty∏u.
UnieÊç pokryw´ i wyjàç w gór´ wk∏ady filtra w. 
Wyj´te kasety filtracyjne natychmiast zamknàç w
py∏oszczelnym worku ze sztucznego tworzywa i usunàç
zgodnie z przeznaczeniem.
Osadziç nowe kasetki filtrujàce. Pokryw´ opuÊciç w dó∏ i
zatrzasnàç lekki dociskajàc. 

Zanieczyszczenie filtra ochronnego silnika e
wskazuje na uszkodzenie kasetek filtrujàcych.
Kasetki nale˝y wymieniç. Filtr silnika wymyç
pod bie˝àcà wodà, wysuszyç i ponownie
umieÊciç na swoim miejscu. 

10. Wyposa˝enie.

Przechowywanie
Rury ssàce umocowaç przez wciÊni´cie w przewidziane do
tego wybrania w tylnej Êcianie pojemnika. 

Badanie i dopuszczanie do u˝ytku odkurzaczy typu „M”i„H”

Badania elektrotechniczne nale˝y wykonywaç w oparciu o
przepis BHP (BGV A3) oraz przy spe∏nieniu wymogów normy
DIN VDE 0701 cz´Êç 1 i 3. Badania te muszà byç wykonywane
w regularnych odst´pach czasu zgodnie z wymogami DIN
VDE 0702 oraz po wykonanych naprawach lub wprowad-
zonych zmianach.

Co najmniej jeden raz w roku nale˝y zleciç producentowi lub
posiadajàcej odpowiednie kwalifikacje osobie badanie tech-
nicznego stanu urzàdzenia pod kàtem np. ewentualnych
uszkodzeƒ filtra, szczelnoÊci urzàdzenia i funkcjonowania
urzàdzeƒ kontrolnych.

Odkurzacze pomyÊlnie sprawdzono na podstawie normy
IEC/EN 60335-2-69.

11. Dane techniczne.

9. Samodzielne usuwanie zak∏óceƒ w pracy.

Zak∏ócenia pracy nie zawsze sà spowodowane uszkodze-
niem urzàdzenia! 

zak∏ócenie: mo˝liwa przyczyna/
usuni´cie:

zmniejszenie zabrudzony filtr p oczyÊciç.
mocy ssania. pe∏ny papierowy worek p wymieniç.

zape∏niony pojemnik p opró˝niç.
zapchana dusza, 
rura lub wà˝ p wyczyÊciç.

urzàdzenie Czy wtyczka jest w gniazdku?
nie Czy w sieci zasilajàcej jest napi´cie?
w∏àcza si´. Czy przewód zasilajàcy nie jest uszkodzony?

Czy pokrywa urzàdzenia jest prawid∏owo 
zamkni´ta?
Czy nie zadzia∏a∏ czujnik poziomu wody?

plastikowy Obrotowy suwak ustawiç w pozycji  �.
worek do Patrz punkt 6.5.3
opró˝niania
wciàgni´ty do filtrów

Przy Obrotowy suwak ustawiç na pozycj´  � .
osadzonym Patrz punkt 6.5.1
papierowy worek
Py∏ w pojemniku 
w odkurzaczach M lub H

Nie wykonywaç ˝adnych dodatkowych czynnoÊci, zwróciç si´
do serwisu klienta.

Zu˝yte urzàdzenia zawierajà wartoÊciowe 
materia∏y, które nadajà si´ do powtórnego 
przerobu. Urzàdzenia niewyrzucaç z odpa-

dami domowymi, lecz nale˝y je oddaçw odpowiednim
punkcie zbiórki surowców wtórnych.

*przy dmuchawie **przy w´˝u

Przewód zasilajàcy dla urzàdzeƒ z gniazdem wtykowym: 
H05VV F 3 x 1,5

Moc znamionowa Watt 1200 1400 1200 1000

Moc maksymalna Watt 1400 1600 1400 1000

strumieƒ powietrza* m3/h/MG 220 230 –– ––

podciÊnienie*: hPa/MG 248 259 –– ––

strumieƒ powietrza**m3/h/SE –– –– 140 140

podciÊnienie**: hPa/SE –– –– 225 225

ciÊnienie akustyczne dB (A) 69,5 70,0 69,5 69,5

IS 1200 IS 1400 IS M+H IS H +
Azbest
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Ersatzteile / Spare parts / Pieces de rechange / Piezas de recambio / Запчасти

Elektrowerkzeug-Sauger /Electrical tool vacuum unit /Aspirateur à outils électriques /

Herramienta eléctrica - Aspirador / Пылесос с подключением электроинструментов
A = IS ARD... / B= IS AR “H”-... EW / C = IS AR ”M”-... EWS / D = IS AR ”H”-... Asbest

Position Bestell-Nr.
Item-No. Order-No.
Repere Code Article
No. Pos. No Pedito
Позиция Номер заказа

01 415468
03 535838
04 415499
05 535494
06 535395
08 535616
09 557113
10 543666
10a 549248
11 535630
12 417714
15 578651
16 414775
16.1 414782
16.2 (2) 422886 = B
17 518220
19 557120
20 706429
21 535135
22 535159
23 535166
24 417707
25 561936
26 535470
27 565569
28 565514
29 640624
30 528595
31 535418
32 506104
33 536736
34 535500
35 541754
36 531137
37 415505
37.1 543482
37.2 417042
37.3 535142

Position Bestell-Nr.
Item-No. Order-No.
Repere Code Article
No. Pos. No Pedito
Позиция Номер заказа

38 683720
38.1 685328
38.2 691824
38.3 684529
38.4 (2) 684420 = B + C
39 535524
40 415543
40.1 416120
40.2 415994
41 506760
41.1 (2) 543185 = B + C
43 709420
44 538945
45 535531
46 563954
47 706146
48 510477
49 535548
50.1 416069
50.2 (2) 416038 = C
50.3 (2) 419190 = B
51 535593
51.1 (2) 559360 = B
51.2 (2) 549989 = C
52 (2) 559353 = B
52.1 (2) 543697 = C
53 415901
54 535333
55 543048
56 543055
57 543109
58 543031
62 535227

Position Bestell-Nr.
Item-No. Order-No.
Repere Code Article
No. Pos. No Pedito
Позиция Номер заказа

Behälter 25 l

70 535210
71 535173
72 535609
73 535241
74 526829
75 541808
92 (2) 559322 = B 
93 (2) 401256 = B

Behälter 50 l

74 526829
75 541808
80 535234
80.1 (2) 422947 = B
81 535319
82 523545
83 (1) 559773
83a (1) 559827
84 522180
85 711102
86 706429
87 543437
88 543468
89 417684
90 548234
91 548968
92 (2) 559322 = B 
93 (2) 401256 = B
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