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A  NÁVOD K OBSLUZE

A  1 Obrazová dokumentace systému

Obrázek č. 1
Sací filtrační zařízení připravené k instalaci s hla-
vním filtračním prvkem

Obrázek č. 3 
Zařízení s prodlouženým hlavním filtračním prv-
kem a otvorem pro výměnu filtru

Obrázek č. 2
Motor dmychadla a kroužek přívodu vzduchu 
spolu s informační cedulkou o použití a uvedení 
do provozu pouze v instalovaném stavu.

Obrázek č. 4
Ilustrace profesionální desky pro sběr hřebíků 
Taifun I (ukázkový obrázek)
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A  2 Bezpečnostní pokyny

    A   2.1 Bezpečnostní pokyny

Odlučovač prachu z nehtů je nav-
ržen tak, aby instalovat pod praco-
vní stůl nebo a je určen výhradně 
pro k zachycování prachu, který 
se hromadí při práci v nehtovém studiu. 
Jakékoli jiné použití nad rámec tohoto účelu, 
které není není v souladu s pravidly prevence 
úrazů sdružení pro pojištění odpovědnosti 
zaměstnavatelů, je považováno za nesprávné 
použití. Výrobce neodpovídá za žádné škody 
vzniklé v důsledku z tohoto důvodu. V takovém 
případě musí nést odpovědnost uživatel riziko 
sám.

Použití v souladu s určením zahrnuje také 
dodržování návodů k obsluze od příslušného 
výrobce systémových komponent sběrného 
systému spolu s pokyny pro kontrolu a údrž-
bu. Systémové komponenty jsou vyrobeny 
a propojeny podle nejnovějšího stavu tech-
niky a uznávaných bezpečnostních pravidel. 
Přesto může jejich používání ohrozit uži-
vatele nebo třetí osoby, případně způsobit 
poškození systému nebo jiného materiálu 
majetku. Bez ohledu na zákony a předpisy 
uvedené v tomto návodu je třeba dodržovat 
platné zákony a předpisy a uplatňovat obecně 
uznávaná technická pravidla.

    A   2.2 Organizační opatření

Obsluha a údržba musí mít vždy k 
dispozici návod k obsluze sběrače 
hřebíků Taifun I. Kromě návodu k 
obsluze je třeba dodržovat obecně 
platné zákonné předpisy a další závazné vnitro-
podnikové předpisy týkající se prevence úra-
zů a ochrany životního prostředí a poučit je. 
Musí být zajištěno pravidelné čištění filtrů a 
jejich čištění za sucha v souladu s návodem 
k použití. Pokud již čištění není možné, musí 
být filtry nahrazeny výměnnými filtry určený-
mi výrobcem. Vyměněné nebo zanesené 
filtry musí být zlikvidovány v souladu se zá-
konem o uzavřeném cyklu látek a nakládání 
s odpady. Před zahájením prací si pracovníci 
odpovědní za sběrné činnosti musí přečíst a 

porozumět návodu k obsluze a zejména čás-
ti věnované bezpečnostním pokynům. Do-
poručujeme, aby si vedení pořídilo podpisy 
potvrzující, že instruktáž byla provedena. 

Je třeba dodržovat všechny bezpečnost-
ní pokyny a pokyny týkající se nebezpečí 
uvedené na systému.

Všechny bezpečnostní pokyny a pokyny týkající 
se nebezpečí na stroji musí zůstat zcela čitelné. 
Pokud dojde ke změnám na stroji nebo jeho 
provozním chování, které souvisejí s bezpeč-
ností, musí být stroj okamžitě odstaven, závada 
odstraněna a musí být neprodleně informován 
odpovědný orgán nebo osoba. Bez souhlasu 
výrobce sběrného systému nesmí být na stro-
ji prováděny žádné úpravy, přídavná zařízení 
nebo přestavby, které by snižovaly bezpečnost. 
Musí být dodržovány intervaly opakovaných 
kontrol / prohlídek předepsané nebo uvedené 
v návodu k obsluze. To platí i pro pokyny k 
údržbě v dokumentaci výrobců součástí.

    A   2.3 Výběr a kvalifikace zaměstnanců

Na stroji mohou pracovat pouze duševně a 
fyzicky způsobilé osoby starší 16 let, které byly 
poučeny.
Práce na elektrickém zařízení sběrného systé-
mu smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář 
nebo „speciálně poučená osoba“ pod vedením 
a dohledem kvalifikovaného elektrikáře v sou-
ladu s elektrotechnickými předpisy. Odborně 
způsobilými a poučenými osobami se v tomto 
případě rozumí servisní technici / pracovníci 
zákaznické podpory výrobce nebo vyškolení 
elektrikáři.
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    A   2.4 Bezpečnostní pokyny pro běžný provoz

Pokud je sběrný systém používán 
komerčně, musí být nejméně jed-
nou ročně zkontrolován kvalifiko-
vanou osobou v souladu s následu-
jícími pokyny sdružení pro pojištění 
odpovědnosti zaměstnavatelů.

BGV A3 „Elektrické systémy a provozní zařízení“

Kromě toho musí být systém pravidelně, ne-
jméně jednou ročně, kontrolován, aby byl 
zajištěn bezpečný provozní stav v souladu s 
požadavky nařízení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci. Kontroly musí být dokumento-
vány v souladu se specifikacemi.

A   Bezpečné odstranění případných ucpávek

V případě, že se do skříně nebo do motorů 
dmychadla dostane cizí předmět, postupujte 
následovně:

• Odpojte zařízení od síťového napětí.

• Pokuste se odstranit cizí předmět z vnější strany

• Pokud nelze cizí předmět zvenčí odstranit, musí 
být přístroj demontován a (v případě potřeby) 
otevřen odborníkem.

 » Bezpečnostní pokyny

• Je třeba se vyvarovat jakýchkoli 
operací, které nejsou v souladu s 
určeným účelem.

• Systém sběru mohou obsluhovat pouze osoby, 
které jsou duševně a fyzicky způsobilé.

• Ujistěte se, že síťové napětí odpovídá požado-
vanému napětí 230 V.

• Sběrný systém a filtry se musí pravidelně čistit 
nebo vyměňovat podle pokynů výrobce.

• Smí se používat pouze filtry uvedené v návodu k 
obsluze a dodané výrobcem.

• Musí být přijata vhodná opatření, která zajistí, 
že sběrný systém bude používán pouze v bez-
pečném a funkčním stavu.

• Před jakýmkoli použitím sběrného systému je 
třeba zkontrolovat, zda není zvenčí viditelně 
poškozený a vadný.

• Abyste předešli úrazu elektrickým proudem 
nebo jinému nebezpečí, nikdy neotvírejte elekt-
rický kryt ani do něj nevkládejte žádné předměty.

• Sběrný systém je chráněn vestavěnou pojistkou. 
Vadnou pojistku nelze obejít ani nahradit silnější 
pojistkou.

• Poškození související s bezpečností (např. 
uvolněné šroubové spoje, vadná ochranná zaří-
zení, elektrické závady, vadná provozní zařízení) 
je třeba nahlásit odpovědnému vedoucímu 
nebo výrobci. Výrobce pak musí zkontrolovat, 
zda je bezpečný provoz stále možný.

• Opravy mohou provádět pouze autorizované a 
kompetentní osoby.

• Před zahájením práce se každý zaměstnanec 
musí ujistit, že používáním sběrného systému 
není nikdo ohrožen.

• Poškozený sběrný systém musí být okamžitě od-
staven a zajištěn, aby se nemohl znovu spustit.
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    A   2.6  Informace o konkrétních

 nebezpečích

A   2.6.1 Elektrická energie

Používejte pouze originální pojistky s 
uvedeným proudem! Ujistěte se, že 
napětí v síti odpovídá požadovanému.
230 V.
V případě přerušení dodávky elektrické energie 
stroj okamžitě vypněte.

Práce na elektrických systémech nebo pro-
vozních zařízeních smí provádět pouze kvali-
fikovaný elektrikář nebo poučené osoby pod 
vedením a dohledem kvalifikovaného elekt-
rikáře v souladu s pravidly elektrotechniky.

Pokud se má provádět kontrola, údržba, čištění 
a opravy částí stroje, musí být sběrný systém 
odpojen od elektrického obvodu nebo odpojen 
od napájení vytažením zástrčky ze zásuvky.

Elektrické zařízení stroje musí pravidelně kont-
rolovat. Závady, jako jsou uvolněné spoje nebo 
spálená kabely, musí být neprodleně odstraně-
ny.

A   2.6.2 Blokové schéma / schéma systému

A   2.6.3 Hluk

Stroj vytváří pouze malé, sotva znatelné vibrace a hluk s jmenovitou hladinou LAR > 58 dB(a). Podle 
nařízení o bezpečnosti práce v oblasti hluku a vibrací nepředstavují zdravotní rizika.

Podsvícené 
tlačítko zapnutí/
vypnutí

Zástrčka stu-
deného zařízení 
připojení

Potenciometr pro 
plynulou regulaci 
otáček

Obrázek č. 5 
Pohled zepředu/ze strany na 
odsávací jednotku s ovládacími 
prvky a síťovou přípojkou

Pojistka: 2A
inertní

Motory ventilátorů
Filtr a vodítko filtru
Řídicí jednotka a elektronika
Pojistky a síťové připojení
Přívod vzduchu
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    A   2.7 Pravidla prevence nehod

Jednotlivé svazy pojištění odpo-
vědnosti zaměstnavatelů vydávají 
pravidla prevence úrazů (německy 
UVV), která se vztahují pouze na je-
jich oblast.
Sbírka individuálních pravidel úrazové preven-
ce vydávaná Hauptverband der gewerblichen 
Berufsgenossenschaften obsahuje všechna ak-
tuálně platná pravidla úrazové prevence (UVV) 
vydaná komerčními sdruženími pojištění odpo-
vědnosti zaměstnavatelů.

Nejdůležitější pravidla prevence nehod:

BGV A3 
Elektrické systémy a provozní zařízení

BGV A8 
Bezpečnostní a zdravotní značení na pracovišti

GS-BIA-M02 
Základní zásady pro zkoušení a certifikaci strojů a zaří-
zení na odstraňování prachu (německy: SBM)

GS-BIA-M06 
Základní zásady zkoušení filtrů pro použití ve strojích 
na odstraňování prachu

VDI 3801 
Provoz klimatizačních a ventilačních systémů

VDI 3803 
Klimatizační a ventilační systémy; konstrukční a 
technické požadavky

VDI 6022 
Klimatizační a ventilační systémy; konstrukční a 
technické požadavky

LärmVibrationsArbSchV 
Hygienické požadavky na klimatizační a větrací sys-
témy

    A   2.8 Informace o přepravě systému

aby se zabránilo vniknutí cizích těles do přístro-
je, je třeba vložit filtry a uzavřít otvory filtrů. K 
přepravě systému by měla být rovněž použita 
vhodná kartonová krabice, aby se zabránilo 
vniknutí cizích těles do sběrného systému, filtrů 
nebo motorů shora.
Před opětovným uvedením systému do provo-
zu je třeba se ujistit, že se v samotném systé-

mu, ve filtrech nebo v motorech nenacházejí 
žádná cizí tělesa.
Pro opětovnou instalaci platí pokyny pro in-
stalaci předepsané na následující straně 8.

    A   2.9 Informace o uložení systému

Systém musí být vždy skladován v suchém a be-
zprašném prostředí. K tomuto účelu musí být 
použita také vhodná kartonová krabice.

Pokud se systém přesto během skladování 
znečistí, je třeba jej před instalací a uvedením 
do provozu důkladně vyčistit. To musí být 
provedeno po poučení odborníkem nebo 
poučenou osobou.

    A   2.10 Informace o vyřazování z provozu, 
 demontáž a likvidaci

Pokud mají být jednotlivé součásti systé-
mu vyřazeny z provozu, je třeba se seznámit 
s návodem k obsluze příslušného výrobce 
těchto součástí. Pokud jsou jednotlivé kom-
ponenty systému vyřazeny ze sítě a 
systém jako celek je nadále provo-
zován, je třeba dbát na zabezpečení 
možných nebezpečných míst. Pokud 
se tím sníží úroveň bezpečnosti systému v 
jednotlivých oblastech nebo jako celku, pro-
hlášení o shodě CE výrobce pozbývá plat-
nosti. Odpovědnost za to nese provozovatel. 
Při demontáži větších součástí a sestav systému 
je třeba provést analýzu nebezpečí, při které se 
určí, zda tím vzniknou rizika pro zaměstnance. 
V pracovním plánu musí být definována pro-
váděná práce z hlediska posloupnosti a bez-
pečnosti práce.

Nova Flair is a registered trademark of the 
Register for Waste Electric Equipment (ear).

Our reg. no. at the Waste Electric Equipment 
Foundation Register:
WEEE-Reg.-Nr. DE 22364359
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B INSTALAČNÍ SPECIFIKACE A NÁVOD K POUŽITÍ

Návod k obsluze Taifun I GreenTech
Funkce
Sběrač prachu z nehtů se zapíná a vypíná pomocí 
tlačítka zeleným tlačítkem. Regulace otáček slouží k 
plynulé regulaci výkonu.

Čištění
Pomocí ručních šroubů (šrouby s vroubkováním) po-
volte. odnímatelný přední panel a opatrně po smyčce 
pomalu vytáhněte deskový filtr s aktivním uhlím.

V ideálním případě použijte k tomuto účelu náš 
plášť na zachytávání prachu (k dispozici samost-
atně).
Deskový filtr s aktivním uhlím je třeba vyj-
mout a vyčistit přibližně 3-5krát za měsíc. 
Zbývající hrubý prach se jednoduše odstraní vy-

tažením velké sběrné nádoby (volitelně k dispo-
zici) a zlikviduje. Pokud není k dispozici sběrná 
schránka na prach, musí se prach sbírat zevnitř 
velkými otvory filtru pomocí vysavače a násta-
vce s úzkou kloubovou hubicí nebo podobně. 
 
Kromě toho čistěte nebo vysávejte deskový filtr vel-
mi pečlivě pouze na spodní straně (nikoli na straně 
čistého vzduchu nahoře). Neošetřujte jej tekutinou a 
vyměňte jej přibližně po jednom roce. Četnost výmě-
ny a čištění filtrů se může lišit podle množství práce, 
údržby a objemu zákazníků.

1. Opatrně vybalte sběrač prachu a nejprve 
zkontrolujte, zda černá gumová těsnění 
na okrajích řádně drží. 

2. Na spodní straně desky stolu si udělejte 
značky pro upevnění jednotky. Pokud 
ještě není žádný výřez, vytvořte v desce 
stolu výřez pomocí frézy/skládačky nebo 
podobného nástroje o průměru Ø 160 
mm.

3. Umístěte jednotku sběrače prachu na 
spodní stranu desky stolu a nastavte ji 
tak, aby výřez pro větrací mřížku byl ve 
středu kruhového těsnění. 

4. Nyní můžete připevnit odsávání pra-
chu pomocí vhodných šroubů. (nejsou 
součástí dodávky).  
 
Dbejte na délku šroubů!

V případě nejasností nás prosím kontaktujte prostřednictvím vám známých komunikačních kanálů. Poté vám 
vše znovu podrobně vysvětlíme.
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C INFORMACE O SYSTÉMU / TECHNICKÉ ÚDAJE

Profesionální sběrač prachu z nehtů pro instalaci pod stůl

Odlučovač prachu z nehtů Model  Taifun I GreenTech                                            
   

Rok výrobce Viz typový štítek
     příslušného systému

Výše uvedený sběrač prachu z hřebíků byl zkombinován s jednotlivými částmi strojů od 
různých výrobců do jednoho sběrného systému.

   Systémová část          Model a označení           Výrobce

Nova Flair 
GmbH & Co. KG

Elektricky připojená 
zátěž

230 V

50 - 60 Hz

83 W

Hliníkové pouzdro Kryt z eloxovaného hliníkového plechu, práškově lakovaný, rozměry š/v/d 
cca 50 x 36 x 11,5 [cm].

Čistá hmotnost 5 kg

Tlačítko přepínače Osvětlené dvoupólové tlačítko ON-OFF

Pojistka 2A inertní Weltron-
Elektronik GmbH

Fanoušci Model R3G146-AH23-01 radiální dmychadla
ebm-papst Mulfingen
GmbH & Co KG

Filtry Jemné prachové deskové filtry s vrstvou aktivního uhlí a filtrační plochou 
přibližně 3 350 [cm²].

Množství průtoku,
maximum 320 [m³/h]

Konečný tlak rozdíl 400 [Pa]
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Harmonizované normy pro směrnice o strojních zařízeních:
   
EN ISO 12100 : 2013  Bezpečnost strojních zařízení - Obecné zásady pro konstrukci -  2013-08  
  Posuzování a snižování rizik

EN ISO 13857 Bezpečnost strojních zařízení -                        2008-03
  Bezpečnostní vzdálenosti, aby se zabránilo dosažení nebezpečných
  zón horními a dolními končetinami.

EN 60335-1  Domácí a podobné elektrické spotřebiče -   2012-10
  Část 1: Obecné požadavky

EN 61310-1 Bezpečnost strojních zařízení - Zobrazení,   2008-02
  Označování a obsluha. Část 1: Požadavky na viditelné, slyšitelné a
  hmatové signály

EN 61310-2 Bezpečnost strojních zařízení - Označování, identifikace a provoz - 2008-01
  Část 2: Požadavky na značení

EN 61310-3 Bezpečnost strojních zařízení - Zobrazení,   2008-02
  Identifikace a provoz Část 3: Požadavky na uspořádání a provoz
  ovládacích prvků (akčních členů)

Výše uvedený výrobek splňuje požadavky následujících dokumentů:

Pro níže popsaný výrobek:

Předmět prohlášení:      Profesionální odsávaček prachu

Model:       Taifun I GreenTech

2006/42/EG Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních  
  zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění).

2014/30/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o
  harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické
  kompatibility (přepracované znění).
  
2011/65/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o
  omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických
  zařízeních (přepracované znění).

D EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Dokument-č.                 Název

Odkaz                        Název                           Datum vydání

prohlašuje se, že je v souladu se základními požadavky stanovenými v harmonizačním nařízení. 
uvedených v níže uvedených právních předpisech:
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EN 55014-1 Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na domácí spotřebiče 2006-12
EN 55014-1/A1  elektrické nářadí a podobné elektrické spotřebiče  2009-05
EN 55014-1/A2 Část 1: Vyzařování rušení     2011-09 

EN 55014-2 Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na domácí spotřebiče,  1997-02
EN 55014-2/AC elektrické nářadí a podobné elektrické spotřebiče  1997-12
EN 55014-2/A1 Část 2: Odolnost - Norma pro skupinu výrobků   2001-12
EN 55014-2/A2       2008-10

EN 61000-3-2 Elektromagnetická kompatibilita (EMK)   2014-08
  Část 3-2: Mezní hodnoty - Mezní hodnoty harmonických proudů
  (vstup zařízení) proud <= 16 A na vodič)

EN 61000-3-3 Elektromagnetická kompatibilita (EMK)   2013-08
  Část 3-3: Meze - Omezení změn a kolísání napětí a blikání ve
  veřejných rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se
  jmenovitým proudem <=16 A na vodič, která nepodléhají zvláštní
  podmínce, podléhající zvláštní podmínce připojení

Výhradní odpovědnost za vypracování tohoto EU prohlášení o shodě, pokud jde o splnění základních 
požadavků a přípravu technické dokumentace, nese výrobce:

Další informace:

   1 Toto prohlášení se vztahuje na všechny vzorky vyrobené podle příslušných výrobních výkresů, které
 jsou součástí technické dokumentace. Další informace o shodě s výše uvedenými odkazy jsou
 uvedeny v průvodní dokumentaci přiložené k prohlášení o shodě.

Harmonizované normy pro směrnici EMK:

Prohlášení činí:

Jméno, křestní jméno:          Herb, Albert

Funkce:         Generální ředitel/oprávněný zástupce pro dokumenty

Jméno:        Nova Flair GmbH & Co. KG | Albert & Anton Herb

Adresa:         An der Ronceva 10-12  |  32312 Lübbecke  |  Germany

Datum   Město               Razítko a podpis společnosti Řídící partner

01/01/2022   Lübbecke
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