
Instruções de utilização
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Eibenstock SS 1401 L

GB

F.

E.

EU.

NL Antes de começar a usar o dispositivo, certifique-se de ler as instruções de operação e mantê-las à 
mão.DK
Finalidade e uso pretendido

PL A operação do dispositivo está sujeita às regulamentações nacionais aplicáveis. Além das instruções de 
operação e dos regulamentos de prevenção de acidentes obrigatórios no país de uso, também devem ser 
observadas as regras técnicas reconhecidas para um trabalho seguro e profissional.RUS

GR
- Usado apenas por pessoas que foram instruídas em seu uso e que foram expressamente 

- só pode ser operado sob supervisãoTR
O dispositivo não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, 
sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento.

O dispositivo está equipado com uma tomada na qual ferramentas elétricas podem ser conectadas. 
O dispositivo é ligado e desligado com a ferramenta elétrica conectada. Use o soquete no dispositivo 
apenas para os fins especificados nas instruções de operação.

Consumo de energia máximo permitido da ferramenta elétrica a ser conectada: consulte a seção "Dados 
técnicos".

Os dispositivos descritos nestas instruções de operação são adequados
- para aspirar em conexão com ferramentas elétricas geradoras de poeira
- para aspirar poeira e líquidos
- para uso comercial, por exemplo, em canteiros de obras, hotéis, escolas, hospitais, fábricas, lojas, 

escritórios e locadoras
- para a separação de poeiras com um valor limite de exposição superior a 1 mg / m³ (poeira classe L). 

Observe os regulamentos nacionais que se aplicam a você.

Os seguintes materiais não devem ser aspirados:
- materiais quentes (cigarros fumegantes, cinzas quentes, etc.)
- líquidos inflamáveis, explosivos, agressivos (por exemplo, gasolina, solventes, ácidos, álcalis, etc.)
- pós inflamáveis   e explosivos (por exemplo, pó de magnésio, etc.)

- proteger da radiação UV

B. Antes do comissionamento

Certifique-se de que a tensão especificada na placa de tipo corresponde à tensão da rede local. 
Recomenda-se que o dispositivo seja conectado por meio de um disjuntor de corrente residual (FI).

Verifique o cabo de alimentação regularmente para ver se há danos, como rachaduras ou 
envelhecimento. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo

Importantes instruções de segurança

O dispositivo pode

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o dispositivo.

O dispositivo
- operar apenas em ambientes fechados e apenas brevemente ao ar livre

Este é o manual de operação é uma tradução semi-automática a partir do original em alemão.

comissionadas para operá-lo
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Serviço Eibenstock ou um eletricista qualificado para evitar perigos. Substitua o cabo de alimentação 
apenas pelo tipo especificado nas instruções de operação. F.
Use apenas a versão especificada pelo fabricante ou um cabo de extensão de qualidade superior. E.

EU.
corte transversal

<16 A <25 A NL
1,5 mm2 2,5 mm2

20 a 50 m 2,5 mm2 4,0 mm2 DK
Somente opere o dispositivo se ele não estiver danificado. Nunca aspire sem filtro ou com filtro 
danificado. PL

No caso de extratores de poeira, deve haver uma taxa de troca de ar suficiente na sala quando o ar de 
exaustão do dispositivo for devolvido à sala (observe os regulamentos nacionais que se aplicam a você).

RUS

- o manuseio do dispositivo
- perigos decorrentes do material a ser recolhido
- o descarte seguro do material absorvido

GR

TR

B. serviço

Mudar de posição função

C. Sucção de líquidos

Remova o saco do filtro antes de aspirar líquidos. Verifique a função do flutuador. Para fazer isso, remova o filtro e 
verifique o flutuador localizado na cesta de suporte do filtro para facilitar o movimento girando / movendo a parte 
superior do aspirador. Se houver formação de espuma ou vazamento de líquido, interrompa o trabalho imediatamente 
e esvazie o recipiente para sujeira.

D. Limpe o elemento do filtro

Se a potência de sucção 
diminuir: 1. Ligue o aspirador.
2. Feche a abertura do bocal ou da mangueira de sucção com a palma da sua mão.
3. Pressione o botão de ativação para limpeza do filtro pelo menos três vezes por 2 segundos de cada 

vez. As lamelas do elemento de filtro são limpas de poeira depositada pelo fluxo de ar resultante.

4. Se a potência de sucção for muito baixa após a limpeza do filtro: Troque o filtro.

E. Função de sopro

O aspirador de pó tem uma função de sopro para soprar áreas inacessíveis ou para secar 
superfícies de objetos úmidos.

Não direcione o ar soprado para as salas de maneira descontrolada. Sempre use uma mangueira limpa 
ao usar a função de sopro. A poeira que se expande pode ser perigosa para a saúde. Não use a função 
de sopro em salas fechadas.

F. Conecte o dispositivo elétrico

Use o soquete no dispositivo apenas para os fins especificados nas instruções de operação.

Comprimento
do cabo

Antes de iniciar o trabalho, o pessoal operacional do dispositivo deve ser informado sobre

Desligado

Preste atenção à seção transversal mínima do cabo:

até 20 m

Auto ON / OFF

I Ligado
0
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F. Antes de conectar um dispositivo na tomada do dispositivo: 
1. Desligue o aspirador.
2. Desligue o dispositivo a ser conectado.E.
CUIDADO! Para dispositivos conectados ao soquete do dispositivo, suas instruções de operação e as instruções de 
segurança aqui contidas devem ser observadas.EU.
G + H Manutenção, limpeza e reparoNL

Efectue apenas os trabalhos de manutenção descritos nas instruções de funcionamento. Sempre puxe o plugue de 
alimentação antes de limpar e fazer a manutenção do dispositivo. Nunca pulverize água na parte superior do 
aspirador: perigo para as pessoas, risco de curto-circuito.

DK

PL O uso de peças sobressalentes e acessórios não originais pode prejudicar a segurança do dispositivo. Use 
apenas peças sobressalentes e acessórios da Eibenstock.

RUS
Para a manutenção e limpeza, o aparelho deve ser manuseado de forma que não haja perigo para o pessoal 
de manutenção ou outras pessoas.GR
- usar ventilação forçada filtrada
- Use roupas de proteção
- Limpe a área de manutenção de forma que nenhuma substância perigosa entre no meio ambiente

TR

Uma verificação relacionada à poeira deve ser realizada pelo menos uma vez por ano pelo Serviço Eibenstock ou por 
uma pessoa treinada, por exemplo, B. por danos ao filtro, estanqueidade do dispositivo e o funcionamento dos 
dispositivos de controle.

Eliminação de elementos de filtro, bolsas de filtro ou sacos de descarte

Elimine os elementos filtrantes, sacos de filtro ou sacos de eliminação de acordo com os regulamentos 
nacionais.

transporte

recipiente para sujeira. Não levante o dispositivo com um gancho de guindaste.

Enviar dispositivo para reciclagem

De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19 / UE sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, os 
dispositivos elétricos usados   devem ser coletados separadamente e reciclados de maneira ambientalmente 
correta. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com as autoridades locais ou com o revendedor mais 
próximo.

Nossos termos e condições gerais se aplicam à garantia e à garantia. Nós nos reservamos o direito de fazer alterações 
no curso das inovações técnicas.

Peças sobressalentes e acessórios

Descrição Nº do pedido

35322
35323

Saco de descarte (5 peças) 35324

Elemento de filtro
Saco de filtro de lã (5 peças)

Na área de manutenção

Feche todas as travas do deposito de sujeira antes do transporte. Não incline o dispositivo se houver líquido no

Armazenar / Guardar

Guarde o dispositivo completamente seco e protegido do gelo e da humidade.

Garantia
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Declaração de conformidade da CE

F.
Declaramos que a máquina a seguir indicada cumpre os requisitos básicos de segurança e saúde das 
diretivas CE devido ao seu design e construção, bem como à versão que colocamos em circulação. No 
caso de uma alteração na máquina que não tenha sido acordada conosco, esta declaração torna-se 
inválida

E.

EU.
Aspirador de pó para uso úmido e seco 
SS 1401 L NL

Diretivas CE relevantes2006/42 / EG, 
2004/108 / EG, 2011/65 / EU DK
Padrões harmonizados aplicados
EN 60335-2-69, EN 55014-1: 2006, EN 55014-2: 2001, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 
62233: 2008

PL

Padrões nacionais aplicados e especificações técnicas:DIN EN 
60335-2-69: 2010

RUS

GR
Documentos técnicos em:
Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock 
Auersbergstrasse 10, D-08309 Eibenstock

TR

Lothar Lässig
Director Geral

Frank markert
Chefe de engenharia

15/09/2014
Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock 
Auersbergstrasse 10, D-08309 Eibenstock

Modelo
Produtos
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F. Especificações técnicas

CH
E. Tensão de rede V 230

EU. Hz 50
validação 16 10

NL Consumo de energia (máx.) 1250
Consumo de energia IEC 1000

DK 100-2600 100-1300
Carga total conectada 3000 2300

PL Fluxo de volume (ar) 216 (3600)

RUS hPa (mbar) 210 (210)

dB (A) 72 ± 2
GR

Ruído de trabalho dB (A) 64 ± 2

TR Vibração mão-braço <2,5
m 5

H05VV-F 3G-1.5 H05VV-F 3G-1.0
Aula de proteção 1
Grau de proteção (à prova de respingos) IP24

EN 55014-1

377
387
506

Peso incluindo acessórios (líquido, na 
aplicação mais comum) kg

Nível de supressão de interferência

25
milímetros

Profundidade milímetros

milímetros

pressão negativa

Comprimento do cabo de conexão de rede

Frequência da rede

Valor de conexão para soquete de dispositivo

m³ / h   (l / min)

Nível de pressão sonora na superfície a uma distância de 1 metros
ISO 3744, EN 60704-2-1

m / s²

Cabo elétrico Typ

Classe de poeira

Volume do depósito

Altura

EUROPA

A
W
W
W
W

L
Litros

Largura

8
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