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1 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
1.1 Symbolen voor verschillende aanwijzingen

GEVAAR
 Gevaar dat kan leiden tot ernstig, blijvend of dodelijk letsel.

WAARSCHUWING
 Gevaar dat kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

WAARSCHUWING
 Gevaar dat kan leiden tot lichte beschadigingen en persoonletsel.

 Voordat u de stofzuiger voor de eerste keer gebruikt, dient u deze gebruikershandleiding zorg-
vuldig door te lezen. Bewaar de handleiding voor later gebruik.

1.2 Gebruiksaanwijzing 
Naast de gebruiksaanwijzing en de wetten ter voorkoming van ongevallen die in het desbetreffende 
land gelden, moeten de algemeen aanvaarde regels voor veiligheid en correct gebruik worden nage-
leefd. 

1.3 Functie en bedoeld gebruik
Deze machine is voor industrieel gebruik, zoals bijvoorbeeld in fabrieken, op bouwplaatsen en in 
werkplaatsen. Deze machine is ook bedoeld voor commercieel gebruik, bijvoorbeeld in hotels, scho-
len, ziekenhuizen, fabrieken, winkels en verhuurbedrijven. Ongelukken door verkeerd gebruik kunnen 
alleen voorkomen worden door de personen die de machine gebruiken. Het apparaat is geschikt voor 
het verzamelen van droog, niet-ontvlambaar stof,  vloeistoffen.

Deze machine is geschikt voor het verzamelen van droog, niet-ontvlambaar stof. 
Ieder ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. De fabrikant aanvaardt geen aanspra-
kelijkheid voor schade als gevolg van een dergelijk gebruik. De gevolgen van een dergelijk gebruik 
komen geheel voor risico van de gebruiker. Een juist gebruik omvat ook een juiste bediening, onder-
houd en reparaties zoals aangegeven door de fabrikant.

LEES ALLE VOORZORGMAATREGELEN EN HOUD U HIERAAN.

Voor machines met stofklasse L (met typeaanduiding -0L, 2L, LC) geldt het volgende: 
Het apparaat is geschikt voor het verzamelen van droog, niet-ontvlambaar stof, 
gevaarlijk stof met OEL1)-waarde > 1mg/m3. Stofklasse L (IEC 60335-2-69). Stof 

toebehorend aan deze klasse heeft een OEL1)-waarde > 1mg/m3. Voor machines bedoeld voor stof-
klasse L wordt het filtermateriaal getest. De maximale doorlaatbaarheid is 1% en gelden geen specia-
le eisen voor de verwijdering. Bestudeer voor gebruik de nationale regelgeving. Let op de juiste lucht-
verversingssnelheid (L) bij stofafzuigers als de uitblaaslucht wordt uitgeblazen in dezelfde ruimte.

1.4 Belangrijke waarschuwingen 

WAARSCHUWING
• Om het risico op brand, elektrische schokken of verwondingen te 

verkleinen, leest u alle veiligheidsinstructies en voorzorgsmarkerin-
gen voor gebruik, en houdt u zich hieraan. Deze stofzuiger is veilig 
indien gebruikt voor de reinigingsfuncties die vermeld zijn. Mocht er 
schade optreden aan elektrische of mechanische onderdelen, dan 
moet de stofzuiger en/of het accessoire voor gebruik gerepareerd 
worden bij een vakkundig servicestation of door de fabrikant om 
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verdere schade aan het apparaat of verwondingen aan de gebrui-
ker te voorkomen.

• Leer kinderen dat zij niet met het apparaat mogen spelen.
• Het apparaat mag niet worden schoongemaakt of onderhouden 

door kinderen die niet onder toezicht staan.
• Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (waaron-

der kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens of een gebrek aan ervaring of kennis.

• Deze machine is alleen voor gebruik binnenshuis.
• Deze machine mag alleen binnenshuis worden opgeslagen.
• Laat de machine niet achter met de stekker in het stopcontact. 

Haal de stekker uit het stopcontact als de machine niet in gebruik is 
of voordat onderhoud wordt gepleegd.

• Niet gebruiken met beschadigd snoer of stekker. Houd bij het los-
halen de stekker vast en niet de kabel. Hanteer de stekker of de 
stofzuiger niet met natte handen. Zet alle bedieningsfuncties uit 
voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.

• Niet trekken of dragen aan het snoer, het snoer als handvat gebrui-
ken, de deur dichtdoen met het snoer ertussen of het snoer rond 
scherpe randen of hoeken trekken. Niet met de stofzuiger over het 
snoer rijden. Snoer buiten bereik van warmtebronnen houden.

• Houd haar, losse kleding, vingers en andere delen van het lichaam
buiten bereik van openingen en bewegende onderdelen. Plaats
geen objecten in openingen en gebruik de machine niet als de ope 
ningen geblokkeerd zijn. Houdt openingen vrij van stof, pluizen,
haar en alles wat verder de luchtstroom kan hinderen.

• Niet buiten gebruiken bij lage temperaturen.
• Niet gebruiken voor het verzamelen van ontvlambare of ontbrand-

bare vloeistoffen als diesel, of op plekken waar deze vloeistoffen 
aanwezig kunnen zijn.

• Verzamel geen items die branden of roken, zoals sigaretten, luci-
fers of hete as.

• Wees extra voorzichtig met het schoonmaken op trappen.
• Alleen gebruiken als filters geplaatst zijn.
• Als de stofzuiger niet goed werkt of gevallen, beschadigd, buiten

gelaten of in het water gevallen is, breng hem dan terug naar een
servicecenter of een dealer.

• Gebruikers moeten grondig worden opgeleid in het gebruik van
deze machines.

• Het apparaat mag niet als waterpomp worden gebruikt. Het appa-
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raat is bedoeld voor het opzuigen van lucht- en watermengsels.
• Sluit het apparaat op een geaard stopcontact aan. Het stopcontact 

en de verlengkabel moet voorzien zijn van een werkende aardlei-
ding.

• Zorg voor een goed geventileerde werkplek.
• Gebruik het apparaat niet als ladder of opstapje. Het apparaat kan 

omvallen en beschadigd raken. Gevaar of persoonletsel.
• Gebruik het stopcontact op het apparaat alleen voor de doeleinden 

die in de instructies vermeld zijn.
• Als schuim of vloeistof uit het apparaat ontsnapt, schakel dit dan 

onmiddellijk uit.

1.5 Dubbel geïsoleerde apparaten*)  

WAARSCHUWING
• Alleen gebruiken zoals beschreven in deze handleiding met de 

door de fabrikant aanbevolen hulpstukken.
• Controleer, VOORDAT U DE STEKKER VAN UW STOFZUIGER IN 

HET STOPCONTACT STEEKT, het typeplaatje op het apparaat om 
te zien of het nominaal vermogen valt binnen 10% van het beschik-
baar vermogen.

• Dit apparaat beschikt over dubbele isolatie. Gebruik alleen identie-
ke reserveonderdelen. Zie instructies voor het onderhoud aan dub-
bel geïsoleerde apparaten.

• Reinig de waterpeilregeling regelmatig en controleer of er bescha-
digingen zijn.

In een dubbel geïsoleerd apparaat bevinden zich twee isolatiesystemen in plaats van aarding. Er zit 
geen aarding op een dubbel geïsoleerd apparaat, en er mag ook aarding geïnstalleerd worden. Het 
onderhouden van een dubbel geïsoleerd apparaat is een zeer nauwkeurig en vakkundig werk, en 
mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde monteurs. Reserveonderdelen voor een dubbel 
geïsoleerd apparaat dienen precies hetzelfde te zijn als de onderdelen die ze vervangen. Een dubbel 
geïsoleerd apparaat is gemarkeerd met de woorden “DUBBELE ISOLATIE” of “DUBBEL GEÏSO-
LEERD”. Het symbool (vierkant in een vierkant) kan ook op het product gebruikt worden.
De machine is uitgerust met een speciaal ontwikkeld snoer dat, indien beschadigd, vervangen dient 
te worden door een snoer van hetzelfde type. Dit is verkrijgbaar bij geautoriseerde servicecentra en 
dealers, en dient geplaatst te worden door opgeleide medewerkers.

1.6 Elektrische aansluiting 

WAARSCHUWING
• Het bovenste deel van het apparaat bevat stroomvoerende onder-

delen. Contact met stroomvoerende onderdelen leidt tot ernstig of 
dodelijk letsel. Spuit nooit water op het bovenste gedeelte van het 
apparaat.
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• De stofzuiger mag niet worden gebruikt als de stroomkabel of stek-
ker beschadigd zijn. Controleer de kabel en stekker regelmatig op 
beschadigingen. Indien deze beschadigd zijn, mogen zij uitsluitend 
door Nilfisk of een erkende Nilfisk Service Dealer worden gerepa-
reerd teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.

• Hanteer de stroomkabel of stekker niet met natte handen. 
• Trek de stekker niet los door aan de kabel te trekken. Houd bij het 

loshalen de stekker vast en niet de kabel. De stekker moet altijd 
uit het stopcontact worden gehaald voordat wordt begonnen met 
onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan de machine of de ka-
bel.

• Wikkel de stroomkabel onder geen beding rond vingers of andere 
lichaamsdelen van de bedienende persoon.

• Wij adviseren om het apparaat aan te sluiten via een reststroomonderbreker.
• Zorg dat de elektrische onderdelen (stopcontact, stekker en koppelingen) en de verlengkabel zo-

danig worden aangebracht dat aan de eisen van de beschermingsklasse is voldaan.
• Aansluitingen en koppelingen van stroom- en verlengkabels moeten waterdicht zijn.

Verlengkabel
• Gebruik uitsluitend verlengkabels van het type zoals aanbevolen door de fabrikant of beter. 
• Controleer bij gebruik van een verlengkabel de minimale doorsnede van de kabel:

Kabellengte Doorsnede
< 16 A < 25 A

tot 20 m 1,5 mm2 2,5 mm2

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

1.7 Gevaarlijke materialen 

WAARSCHUWING
Gevaarlijke stoffen.
Het opzuigen van gevaarlijke stoffen kan leiden tot ernstig persoonlet-
sel of de dood.
De volgende stoffen mogen niet worden opgezogen met de machine:

• Hete materialen (brandende sigaretten, hete as enz.)
• Ontvlambare, explosieve, agressieve vloeistoffen (bijv. benzine, op-

losmiddelen, zuren, basen enz.)
• Ontvlambaar, explosief stof (bijv. magnesium of aluminiumstof 

enz.)
Voor standaardmachines (zonder typeaanduiding -0L, 2L, LC) geldt 
verder het volgende: De volgende stoffen mogen niet worden opgezo-
gen met de machine:

• Gevaarlijk stof.
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1.8 Onderhoud 
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudswerkzaamheden gaat uitvoeren. Controleer 
voor u het apparaat gebruikt of de frequentie en het getoonde voltage op het typeplaatje overeenko-
men met de netspanning.  

Het apparaat is geschikt voor langdurige zware belasting. Afhankelijk van het aantal gebruiksuren 
moeten de stoffilters vervangen worden. Maak het apparaat schoon met een droge doek en een klei-
ne hoeveelheid polijstmiddel.
Tijdens het onderhoud en de reiniging moet het apparaat zo worden bediend, dat er geen gevaar is 
voor onderhoudspersoneel of andere personen.
In de onderhoudszone
• Gebruik gefilterde dwangventilatie
• Draag beschermende kleding
• Maak de onderhoudszone schoon zodat er geen schadelijke stoffen in de omgeving terechtko-

men. 

Voor machines met stofklasse L (met typeaanduiding -0L, 2L, LC) geldt het volgende: 
Tijdens het onderhoud en de reiniging moet het apparaat zo worden bediend, dat er geen gevaar is 
voor onderhoudspersoneel of andere personen.
In de onderhoudszone
• Gebruik gefilterde dwangventilatie
• Draag beschermende kleding
• Maak de onderhoudszone schoon zodat er geen schadelijke stoffen in de omgeving terechtko-

men. 

Tijdens onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten alle verontreinigde onderdelen die niet af-
doende konden worden schoongemaakt:
• Verpakt worden in goed afgedichte zakken
• Verwijderd worden op een wijze die voldoet aan de regelgeving voor dit type afval.

1.9 Dagelijkse service en inspectie
De dagelijkse service en inspectie van uw apparaat moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd per-
soneel in overeenstemming met de betreffende wet- en regelgeving. Vooral elektrische tests van de 
aardingsweerstand, isolatieweerstand en de de staat van de stroomkabel dienen regelmatig te wor-
den gecontroleerd. 
Bij vaststelling van een gebrek MOET het apparaat buiten bedrijf worden gesteld, volledig worden 
gecontroleerd en gerepareerd door een geautoriseerde onderhoudstechnicus. 

Neem voor meer informatie over after sales service contact op met uw dealer of het Nilfisk service-
center in uw land. Zie de achterzijde van dit document.

2.0 Garantie
Voor de garantie en de vrijwaring gelden onze algemene handelsvoorwaarden. 

Eigenmachtige veranderingen aan het toestel, de inzet van verkeerde reservedelen en toebehoren 
alsook het gebruik niet-conform de voorschriften sluiten een aansprakelijkheid van de producent uit 
voor de daaruit voortvloeiende schade.

Overeenkomstig de Europese Richtlijn 2012/19/EU inzake Elektrische en Elektronische Uitge-
diende Toestellen moeten uitgediende elektrische toestellen separaat verzameld en voor recy-
cling ter beschikking gesteld worden.
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2 Beschrijving
2.1 Doel Bij correct gebruik zijn de in 

deze instructies beschreven 
industriële stofzuigers geschikt 

voor het opzuigen van droge, 
niet-ontvlambare, niet-gevaarlij-
ke soorten stof en vloeistof.

2.2 Bedieningselementen Zie de uitvouwpagina aan het 
begin van deze gebruiksaanwij-
zing.

1 Handgreep
2 Zuigbuissteun
3 Accessoirehouder
4 Apparaat met zuigvermogen-

regeling1)

5 Borgklem
6 Vuiltank

7 Greep voor tankleging 1)

8 Inlaatfitting
9 Apparaataansluiting 1)

10 Kabelhaak
11 Bedieningsknop voor filter-

reiniging 1)

12 Aansluiting voor persluchttoe-
voer 1)

13 Aansluiting voor pneuma-
tisch gereedschap 1)

14 Tankvergrendelingen 1)

15 Zwenkwiel met rem

3 Alvorens te starten
3.1 Monteren van de 

stofzuiger
1. De stekker mag nog niet in 

het stopcontact gestoken 
worden.

2. Open de borgklemmen (1) 
en verwijder het bovenste 
gedeelte van de stofzuiger.

3. Neem de accessoires1) uit de 
vuiltank en de verpakking.

4. Plaats een fi lterzak in de 
tank, zoals beschreven in de 
instructies (afgedrukt op de 
fi lterzak).
BELANGRIJK!
Druk de fi lterzakaansluiting 
stevig op de inlaatfi tting.

5. Plaats het bovenstuk van de 
stofzuiger (zonder de fi lterzak 
te beschadigen) terug en sluit 
de borgklemmen.
OPMERKING!
Zorg dat de borgklemmen 
stevig zitten.

6. Breng de 
zuigbuisbevestiging1) ca. 
20 cm van de rand van 
de onderste verlengbuis 
aan zoals afgebeeld in de 
afbeelding.

1

Bij levering liggen sommige ac-
cessoires in de tank en moeten 
deze worden verwijderd, voordat 
de stofzuiger voor het eerst wordt 
gebruikt. Verwijder het bovenste 
gedeelte van de stofzuiger: De 
stekker mag nog niet in het stop-
contact gestoken worden.
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4 Bediening

4.1.2  Elektrische aansluiting De aangegeven bedrijfsspanning 
op het typeplaatje moet overeenko-
men met de netspanning.

4.1.3 Aansluiting van 
elektrische apparaten1) 

Voordat u de schakelaar 
naar de stand "auto" 
draait, moet u controle-

ren of de stekker van het aangeslo-
ten elektrische apparaat niet in het 
stopcontact zit.

Om te voldoen aan de regels, mo-
gen alleen goedgekeurde stofpro-
ducerende middelen aangesloten 
worden.
Het maximale stroomverbruik van 
het aangesloten elektrische appa-
raat wordt vermeld in paragraaf 9.4 
"Technische gegevens".

4.1 Aansluitingen
4.1.1 De zuigslang aansluiten

4.2 De stofzuiger aanzetten
4.2.1 Schakelaarstand "I"

1. Draai de schakelaar naar de 
stand "I".

 De motor van de stofzuiger 
start.

1. Sluit de zuigslang aan.

1. Zorg dat de stofzuiger uitge-
schakeld is.

2. Steek de stekker in een cor-
rect geïnstalleerd, gezekerd 
en geaard stopcontact.

1. Sluit het elektrische ap-
paraat op de apparaat-
aansluiting1) op het bedie-
ningspaneel aan.

4.2.2 Schakelaarstand 
"auto"1)

Voordat u de schakelaar 
naar de stand "auto" 
draait, moet u controle-

ren of de stekker van het aangeslo-
ten elektrische apparaat niet in het 
stopcontact zit.

1. Zet de schakelaar in de 
stand "auto"1).

 De motor van de stofzuiger 
start, wanneer het aange-
sloten elektrische/pneuma-
tische gereedschap inge-
schakeld is.

2. Als het elektrische apparaat 
wordt uitgeschakeld, blijft de 
stofzuiger nog even draaien, 
zodat alle stof in de zuigs-
lang naar de fi lterzak wordt 
verplaatst.

4.1.4 Aansluiting van 
pneumatische 
gereedschappen1)

Voordat u de schakelaar 
naar de stand "auto" 
draait, moet u controle-

ren of de stekker van het aangeslo-
ten elektrische apparaat niet in het 
stopcontact zit.
De werkdruk van het pneumatische 
gereedschap is vermeld in para-
graaf 9.4 "Technische gegevens".

1. Sluit het pneumatisch ge-
reedschap aan op de boven-
ste snelkoppeling1) op het 
bedieningspaneel.

2. Sluit de persluchttoevoer aan 
op de onderste insteeknip-
pel1). 
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4.2.3 Zuigvermogen 
instellen1)

Het motortoerental en het 
zuigvermogen kunnen worden 
gevarieerd met de zuigver-
mogenregeling1). Zo kunt u 
de zuigkracht aanpassen aan 
verschillende reinigingstaken.

5 Toepassingen en technieken
5.1 Technieken Indien correct gebruikt, kun-

nen aanvullende accessoires, 
zuigmonden en zuigslangen 
het reinigingswerk eenvoudiger 
maken.

U kunt eff ectief schoonmaken 
als u een paar richtlijnen op-
volgt en deze combineert met 
uw eigen praktische ervaringen 
op speciale gebieden.

Dit zijn een aantal basistips.

Om ervoor te zorgen dat de zuig-
prestaties altijd op hun best zijn, 
wordt het filterelement tijdens het 
bedrijf automatisch gereinigd. Wij 
adviseren een volledige reiniging, 
wanneer het filterelement extreem 
vuil geworden is.

4.3.2 Reiniging van het 
filterelement (automatisch 
filterreinigingssysteem)1)

1. Schakel de stofzuiger uit
2. Sluit de mondstukken of 

zuigslangopening met de 
palm van uw hand af.

10 sec .

4.3 Reiniging van het 
filterelement 

4.3.1 Reiniging van 
het filterelement 
(Push&Clean-
systeem)1)

1. Stel het zuigvermogen in op 
maximum.

2. Sluit de mondstukken of 
zuigslangopening met de 
palm van uw hand af.

3. Start met de knop drie keer 
een filterreiniging. De daar-
door veroorzaakte lucht-
stroom verwijdert het stof dat 
zich op de filterelementen 
heeft afgezet.

1 2 x3

Push & Clean
Filter Cleaning System

0

Iauto

3. Zet de schakelaar in stand 
"I" en laat de stofzuiger ca 10 
seconden lopen met geslo-
ten zuigslangopening.

Wanneer de zuigprestaties afne-
men.
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5.1.1 Droge substanties 
opzuigen

WAARSCHUWING!
Zuig geen ontvlambare stof-
fen op.

Controleer altijd of een fi lterzak 
in de tank geplaatst is, voordat 
er droge stoff en opgepikt wor-
den (zie paragraaf 9.5 "Acces-
soires" voor het bestelnummer). 
Het opgezogen materiaal laat 
zich dan eenvoudig en hygië-
nisch opzuigen.

Na het opzuigen van vloeistof-
fen is het fi lterelement nat. Een 
vochtig fi lterelement loopt eer-
der dicht als droge substanties 
opgezogen worden. Daarom 
moet het fi lterelement gewas-
sen en afgedroogd worden of 
vervangen worden door een 
droog element voordat er droge 
substanties opgezogen worden.

5.1.2 Vloeistoffen opzuigen WAARSCHUWING!
Zuig geen ontvlambare vloei-
stoff en op.

Voordat vloeistoffen worden op-
gezogen, moet altijd de filterzak/
afvalzak worden verwijderd en 
moet worden gecontroleerd dat 
de vlotter1) of de waterpeilbe-
grenzing1) correct werken. (zie 
paragraaf 7.2.4 en 7.2.5 "Ver-
vanging van het filterelement".)

Het gebruik van een afzonder-
lijk fi lterelement of fi lterzeef 
wordt aangeraden.

Als er schuim verschijnt, moet u 
het werk onmiddellijk stopzetten 
en de tank legen.

Om de hoeveelheid schuim 
te beperken, gebruikt u Nilfi sk 
Foam Stop (zie paragraaf 9.5 
"Accessoires" voor het bestel-
nummer).

6 Na afloop van de werkzaamheden

6.1 De stofzuiger uitzetten 
en opbergen

1. Zet de stofzuiger uit en trek 
de stekker uit het stopcon-
tact.

2. Wikkel het netsnoer op en 
hang het aan de greep.

3. Leeg de tank en reinig de 
stofzuiger.

4. Na het opzuigen van vloei-
stoff en: Berg het bovenste 
deel van de stofzuiger apart 
op, zodat het fi lterelement 
kan drogen.

5. Bewaar de stofzuiger op een 
droge plek waar hij niet door 
onbevoegden gebruikt kan 
worden.

ATTIX 19 GALLON
ATTIX 7

6.2 Transport  
 

Sluit voordat u de afvaltank vervoert alle vergrendelingen. Kantel het 
apparaat niet, wanneer er vloeistof in de vuiltank zit. Gebruik geen 
kraanhaak om het apparaat te hijsen. Ga zorgvuldig met het apparaat 
om tijdens het vervoer ervan. 
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7  Onderhoud
7.1  Onderhoudsplan

Na afloop van de 
werkzaamheden

Indien nodig

7.2.1 Vervangen van de afvalzak 

7.2.2 Vervangen van de filterzak 

7.2.3 Leging van de vuiltank (ATTIX 7 / 19 GAL) 

7.2.4 Vervanging van het filterelement (Push&Clean-
-systeem)1) 

7.2.5 Vervanging van het filterelement 
(Automatisch filterreinigingssysteem)1) 

7.2 Onderhoudswerkzaam-
heden

7.2.1 Vervanging van de af-
valzak

1. Open de borgklemmen en 
verwijder het bovenste ge-
deelte van de stofzuiger van 
de vuiltank.

2. Verwijder zorgvuldig de af-
valzakaansluiting (1) van de 
inlaatfitting.

3. Sluit de afvalzakaansluiting 
met de schuiver (2).

4. Sluit de afvalzak met de ka-
belbinder (3).

5. Ontdoe u van het vuil con-
form de wettelijke voorschrif-
ten.

6. Plaats een nieuwe afvalzak 
in de gereinigde tank zoals 
beschreven in de bijgesloten 
instructies.

7.2.2 De filterzak vervangen 1. Open de borgklemmen en 
verwijder het bovenste ge-
deelte van de stofzuiger van 
de vuiltank.

2. Verwijder de aansluiting van 
de filterzak voorzichting uit 
de inlaatopening.

3. Sluit de filterzakaansluiting 
met de schuiver.

4. Voer de filterzak af conform 
de wettelijke voorschriften.

5. Plaats een nieuwe filterzak 
in de gereinigde tank zoals 
beschreven in de instructies 
(afgedrukt op de filterzak).

1

2

3
Druk de afvalzakaansluiting van de 
nieuwe afvalzak stevig op de inlaat-
fitting.

Druk de filterzakaansluiting van de 
nieuwe filterzak stevig op de inlaat-
fitting.
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7.2.4 Vervanging van 
het filterelement 
(Push&Clean-
systeem)1)

1

2

3 1. Verwijder het bovenste ge-
deelte van de stofzuiger van 
de vuiltank en leg dit neer 
met het fi lterelement naar 
boven. Plaats het bovenste 
deel van de stofzuiger niet 
op het scherm (1).

2. Draai de fi lterhouder linksom 
(2) en verwijder hem (3).

3. Verwijder het fi lterelement 
zorgvuldig.

4. Renig de fi lterafdichting (4). 
Controleer deze op schade 
en vervang deze zo nodig.

7.2.3 Leging van de vuiltank 
(ATTIX 7/19 GALLON)

1. Haal het bovenste deel van 
de stofzuiger van de vuiltank.

2. Open de borgklemmen (1) 
en verwijder de tussenring 
(2) uit de tank.

3. Trek de hendel in het hand-
vat (3) naar boven en kantel 
de tank.

4. Kiep het stof eruit.
5. Ontdoe u van het vuil con-

form de wettelijke voorschrif-
ten.

of:
1. Open de tankvergrendelin-

gen (4).
2. Gebruik de hendels (5) om 

de tank uit het frame te tillen. 
4. Kiep het verzamelde stof er-

uit.
5. Plaats de lege tank in het 

frame en sluit de vergrende-
lingen (4).

6. Ontdoe u van het vuil con-
form de wettelijke voorschrif-
ten.

11

33

11

De vuiltank legen na het opzui-
gen van vloeistoffen: verwijder de 
tussenring omdat alleen tijdens 
het zuigen een correcte afdichting 
ontstaat.
Na het legen van de tank: maak de 
rand van de tank en de afdichting 
in de tussenring en het bovenste 
deel van de stofzuiger schoon 
voordat u ze opnieuw plaatst.
Als de afdichting of de groef vuil of 
beschadigd is, wordt de zuigkracht 
minder.
Voor het opnieuw plaatsen van de 
zuigslang: maak de inlaatopening 
en de slangkraag schoon.

5 5 

5544

44

22
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4
5

5. Controleer de antistatische 
klem (5) op schade en laat 
deze zo nodig door de Nil-
fi sk Service vervangen.

6. Controleer de vlotter (6) op 
correcte werking:  Wanneer 
u de fi lterhouder omkeert, 
zou de vlotter gemakkelijk 
heen en weer moeten bewe-
gen.

7. Plaats een nieuw fi lterele-
ment.

8. Bevestig de fi lterhouder en 
draai deze rechtsom vast.

9. Voer het gebruikte fi lterele-
ment af volgens de wettelij-
ke voorschriften.

66

7.2.5 Vervanging van het filterelement  
(Automatisch 
filterreinigingssysteem)1)

1. Open de borgklemmen en 
verwijder het bovenste ge-
deelte van de stofzuiger van 
de vuiltank. Let het bovenste 
gedeelte van de stofzuiger 
neer met het filterelement 
naar boven. Plaats het bo-
venste gedeelte van de stof-
zuiger niet op het scherm (1) 
en beschadig niet het filtere-
lement.

2. Open de stanggreep (2) en 
verwijder deze.

3. Verwijder de filterhouder (3).
4. Verwijder het filterelement 

zorgvuldig.
5. Reinig de filterafdichting (4). 

Controleer deze op schade 
en vervang deze zo nodig.

6. Controleer de antistatische 
klem (5) op schade en laat 
deze zo nodig door de Nilfisk 
Service vervangen.

7. Controleer of de regelflap (6) 
voor de filterreiniging correct 
functioneert. De regelflap 
moet gemakkelijk heen en 
weer beweegbaar zijn.

5

1

3
2

6

4

Gebruik de stofzuiger zonder fil-
ter.
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8 Probleemoplossing

7 8. Reinig de peilslang (7).
9. Plaats een nieuw filterele-

ment.
10 Plaats de filterhouder. Zorg 

ervoor dat hij correct geposi-
tioneerd is.

11. Plaats de stang en sluit de 
stanggreep.

12. Ontdoe u van het gebruik-
te filterelement conform de 
wettelijke voorschriften.Gebruik de stofzuiger nooit zon-

der filter.

Fout Oorzaak Oplossing
‡ Motor start niet > Zekering van netstroomaan-

sluiting is doorgebrand
• Sluit de netstroomzekering 

aan.
> Overbelastingsbescherming 

heeft gereageerd
• Zet de stofzuiger uit en laat 

hem ongeveer 5 minuten afko-
elen. Neem contact op met de 
service-afdeling van Nilfisk, als 
de stofzuiger zich niet opnieuw 
laat starten.

> Zelfsmerende koolborstel is 
versleten1)

• Laat de koolborstels door de 
Nilfisk Service vervangen.

‡ Motor draait niet in automa-
tische modus

> Elektrisch / pneumatisch ge-
reedschap is defect of niet 
goed aangesloten.

• Controleer of het elektrische 
apparaat werkt en of de stek-
ker goed in het stopcontact zit.

> Het nominaal vermogen van 
het elektrische apparaat is te 
laag.

• Let erop dat het minimaal no-
minaal vermogen P>40W is

‡ Lager zuigvermogen > Geselecteerde zuigkracht is 
te laag.

• Stel de zuigkracht in conform 
de uitleg in paragraaf 4.2.3 
"Zuigkracht instellen"

> Verstopping zuigslang/mond-
stuk

• Reinig zuigslang/sproeier

> Filterzak is vol. • Zie paragraaf 7.2.2 "Vervan-
ging van de filterzak".

> Filterelement is verstopt. • Zie paragraaf 4.5 "Reiniging 
filterelement“ en 7.2.5+7.2.6 
"Vervanging filterelement".

> Alleen automatisch filterreini-
gingssysteem:
Defect reinigingsmechanisme

• Neem contact op met Nilfisk 
Service

‡ Geen zuigkracht tijdens het 
opzuigen van vloeistoffen

> Tank is vol (Vlotter heeft de 
aanzuigopening gesloten).

• schakel de hogedrukreiniger 
uit Leeg de tank.

‡ De stofzuiger schakelt zich 
uit tijdens de natte reiniging

> Tank is vol • schakel de hogedrukreiniger 
uit Leeg de tank.

‡ Spanningsvariatie > Impedantie van voeding is te 
hoog.

• Sluit de stofzuiger op een an-
der stopcontact aan dat dichter 
bij de zekeringskast ligt.  Span-
ningsfluctuaties van meer dan 
7% zouden niet moeten optre-
den, wanneer de impedantie 
bij het overdrachtpunt 0.15  
is.
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ATTIX 7

ATTIX
19 GALLON

19 GALLON AS/
PE2

EU CH, DK GB GB AU, NZ US 
Spanning V 220-240 110-120 220-240 120
Netfrequentie Hz 50/60 60
Zekering A 16 10 13 16 10 15
Stroomverbruik W 1200 1040 (1.4)
Aangesloten vermogen voor apparaataansluiting W 2400 1100 1800 560 1100 400 (0.5)
Totaal aangesloten vermogen 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

Maximale volumestroom
m3/h

(liters/
min)

216
(3600)

216
(3600)

Maximum 
onderdruk 

hPa
(in)

232
(6,85)

232
(6,85)

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

Vibratie 
ISO 5349 ah

m/s2  ≤ 2,5  ≤ 2,5

Arbeidsgeluidsniveau
dB(A) 57 ± 2 57 ± 2

Beschermingscategorie I. I.

Beschermingsgraad (vocht, stof)  IP X4  IP X4

Gewicht Kg
(lb)

25/273 

(54/58)
25/273 

(54/58)

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

 Specificaties en details kunnen zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden.

Accessoires
Omschrijving Bestelnr.

ATTIX 751
19 GAL 

ATTIX 761
19 GAL AS/

PE2
ATTIX 791

Filterzakken (5 st.) 302002892 – 302002892
Afvalzak (5 stuks) 302001480 302001480 –
Filterelement 302000490 107400562 302000490
Textielfilterelement – – –

Omschrijving Bestelnr.
ATTIX 7

Filterzeef 15475
Nilfisk FoamStop (6 x 1 l) 8469

9 Technische gegevens
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