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A  NÁVOD K OBSLUZE

A  1 Obrazová dokumentace přístroje

Obrázek č. 1 
Přední a boční pohled na sběrač hřebíků s hlavní-
mi filtračními prvky

Obrázek č. 2
Jednotka připravená k instalaci s hlavními filtrační-
mi prvky a odtahovými ventilátory

Obrázek č. 3 
Pohled zepředu s vytaženými hlavními filtračními 
prvky a zásobníkem na prach

Obrázek č. 4
Vyobrazení typového štítku Taifun II Premium 
GreenTech (příklad vyobrazení)



Nova Flair GmbH & Co. KG, návod k obsluze s EU prohlášením o shodě Odsávací jednotka Taifun II Premium GreenTech4

A  2 Bezpečnostní pokyny

    A   2.1 Určené použití

Odsavač prachu z nehtů byl zkons-
truován pro instalaci pod pracovní 
stůl nebo desku stolu a byl vyvinut 
výhradně pro odsávání prachu vzni-
kajícího při práci v nehtovém studiu. Jakékoli 
jiné použití nad rámec tohoto použití, které 
neodpovídá předpisům o prevenci úrazů Aso-
ciace pojištění odpovědnosti zaměstnavate-
le, se považuje za nesprávné použití. Výrobce 
neručí za případné škody z toho vyplývající. V 
tomto případě musí nést riziko sám uživatel. 
 
K používání v souladu s určením patří mimo 
jiné dodržování příslušných návodů k obsluze 
systémových komponent sběrače hřebíků od 
výrobce, jakož i návodů ke kontrole a údržbě. 
Systémové komponenty jsou vyrobeny a 
propojeny podle nejnovějšího stavu tech-
niky a uznávaných bezpečnostních pravidel. 
Přesto může jejich používání vést k ohrožení 
uživatele nebo třetích osob nebo k poš-
kození systému či jiných hmotných statků. 
Bez ohledu na zákony a předpisy uvedené v 
tomto návodu je třeba dodržovat příslušné 
platné zákony a předpisy a uplatňovat obecně 
uznávaná technická pravidla.

    A   2.2 Organizační opatření 

Návod k obsluze sběrače hřebíků Taifun II Pre-
mium GreenTech musí mít obsluhující 
a údržbářský personál vždy k dispozici. 
Kromě návodu k obsluze musí být do-
držovány a poučovány obecně platné, 
vnitropodnikové právní a jiné závazné předpisy 
pro prevenci úrazů a ochranu životního prostředí. 
Musí být zajištěno pravidelné čištění a suché 
čištění filtrů podle návodu k obsluze. Pokud 
již čištění není možné, musí se filtry vyměnit 
za náhradní filtry určené výrobcem. Vyměněné 
nebo zanesené filtry musí být zlikvidovány v 
souladu se zákonem o uzavřeném cyklu látek 
a nakládání s odpady. Personál pracující na 
sběrači hřebíků si musí před zahájením práce 
přečíst návod k obsluze, zejména kapitolu o be-
zpečnostních pokynech, a porozumět mu.

Doporučujeme, aby si vedení společnosti 
nechalo proškolení potvrdit podpisem.

Je nutné dodržovat všechna bezpečnostní a 
výstražná upozornění na stroji.

Všechna bezpečnostní a nebezpečná upo-
zornění na stroji musí být zachována v napro-
sté čitelnosti.

V případě bezpečnostně významných změn na 
stroji nebo jeho provozním chování je nutné stroj 
okamžitě odstavit, závadu odstranit a neprod-
leně informovat odpovědný orgán nebo osobu. 
Bez souhlasu výrobce sběrače hřebíků nesmí 
být na stroji prováděny žádné změny, doplňky 
nebo přestavby, které by měly vliv na bezpeč-
nost. Musí být dodržovány předepsané inter-
valy nebo intervaly uvedené v návodu k obs-
luze pro opakované zkoušky/kontroly. To platí 
i pro pokyny k údržbě v dokumentaci výrobců 
součástí.

    A   2.3 Výběr a kvalifikace pracovníků

Na stroji mohou pracovat pouze 
poučené, duševně a fyzicky způso-
bilé osoby, které jsou starší 16 let. 
Práce na elektrickém zařízení sběrače hřebíků 
smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář 
nebo „speciálně poučená osoba“ pod vedením 
a dohledem kvalifikovaného elektrikáře v sou-
ladu s elektrotechnickými předpisy. Odborně 
způsobilé a poučené osoby v tomto smyslu 
jsou servisní technici/zákaznický servis výrobce 
nebo vyškolení elektrikáři.
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    A   2.4 Bezpečnostní pokyny pro běžný provoz

V případě komerčního použití musí 
být sběrač hřebíků nejméně jed-
nou ročně zkontrolován odborně 
způsobilou osobou v souladu s 
následujícími specifikacemi Asocia-
ce pojištění odpovědnosti zaměst-
navatele.

BGV A3 „Elektrické systémy a zařízení“.

Kromě toho musí být systém pravidelně, ne-
jméně jednou ročně, kontrolován z hlediska 
provozní bezpečnosti v souladu s požadavky 
vyhlášky o provozní bezpečnosti (BetrSichV). 
Kontroly musí být dokumentovány v souladu 
se specifikacemi.

    A  Bezpečné odstranění případných ucpávek

V případě, že se do vnitřního prostoru skříně 
nebo motorů ventilátoru dostane cizí předmět, 
postupujte následujícím způsobem. motorů, 
postupujte následujícím způsobem:

• Odpojte jednotku od síťového napětí.

• Pokuste se odstranit cizí těleso z vnější strany

• Pokud cizí těleso nelze odstranit zvenčí, je třeba 
jednotku demontovat a v případě potřeby ote-
vřít vyškoleným odborníkem.

 » Bezpečnostní pokyny

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

• Sběrač hřebíků smí obsluhovat pouze ti, kteří 
jsou duševně a fyzicky zdatní.

• Dbejte na to, aby síťové napětí odpovídalo 
požadovanému napětí 230 V.

• Sběrač prachu na nehty & filtry se musí pravi-
delně čistit nebo měnit podle pokynů výrobce.

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

• Musí být přijata vhodná opatření, aby se sběrač 
prachu na nehty používal pouze v bezpečném a 
funkčním stavu.

• Před každým použitím sběrače prachu na nehty 
je třeba zkontrolovat, zda není zvenčí viditelně 
poškozen a zda nemá závady.

• Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem 
nebo jinému nebezpečí, nikdy neotvírejte elek-
trický kryt a nevkládejte do něj žádné předměty.

• Sběrač hřebíků je chráněn vestavěnou pojistkou. 
Poškozená pojistka se nesmí obejít nebo nahra-
dit silnější pojistkou.

• Poškození důležitá z hlediska bezpečnosti (např. 
uvolněné šroubové spoje, vadné ochranné zaří-
zení, elektrické závady, vadné provozní zařízení) 
je třeba nahlásit odpovědnému vedoucímu 
nebo výrobci. Ten pak musí zkontrolovat, zda je 
bezpečné používání stále možné.

• Opravy smí provádět pouze autorizované a 
kompetentní osoby.

• Před zahájením práce se musí každý zaměst-
nanec ujistit, že používáním sběrače hřebíků 
není nikdo ohrožen.

• Poškozený sběrač prachu na nehty musí být 
okamžitě odstaven a zajištěn proti opětovnému 
uvedení do provozu.
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    A   2.6 Poznámky ke zvláštním nebezpečím

A   2.6.1 Elektrická energie

Používejte pouze originální pojistky s 
předepsaným proudem! Dbejte na to, 
aby síťové napětí odpovídalo požado-
vanému napětí 230 V. V případě poruchy 
v elektrickém napájení stroj okamžitě vypněte. 
 
Práce na elektrických systémech nebo zaří-
zeních smí provádět pouze kvalifikovaný elek-
trikář nebo poučené osoby pod vedením a 
dohledem kvalifikovaného elektrikáře v soula-
du s elektrotechnickými předpisy. Pokud se na 
částech stroje provádí kontrola, údržba, čištění 

a opravy, musí být sběrač hřebíků odpojen od 
obvodu nebo bez napětí vytažením zástrčky ze 
zásuvky.
 
Elektrické zařízení stroje musí být pravidelně 
kontrolováno/kontrolováno. Závady, jako jsou 
uvolněné spoje nebo ožehnuté kabely, musí 
být neprodleně odstraněny.

A   2.6.2 Blokové schéma/schematické znázornění systému

A   2.6.3 Hluk

Stroj produkuje pouze mírné, sotva znatelné vibrace a hluk s jmenovitou hladinou LAR > 58 dB(A). 
Podle „Vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v oblasti hluku a vibrací“, zkráceně LärmVi-
brationsArbSchV - se nejedná o zdraví škodlivé hodnoty.

Podsvícené tlačít-
ko LED ON/OFF

Zástrčka studeného 
spotřebiče / připo-
jení s pojistkovou 
vložkou

Potenciometr pro 
plynulou regulaci 
otáček

Obrázek č. 5
Pohled zepředu/ze strany na 
sběrač hřebíků s ovládacími 
zařízeními a síťovou přípojkou

Pojistka
2A inertní

Motory ventilátorů
Filtr a vodítko filtru
Řízení a elektronika
Pojistky a síťové připojení
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    A   2.7 Předpisy UVV

Jednotlivé Berufsgenossenschaften 
vydávají pouze předpisy o preven-
ci úrazů (UVV), které se vztahují k 
jejich oblasti. Sbírka jednotlivých 
předpisů úrazové prevence vydávaná Svazem 
institucí zákonného úrazového pojištění a pre-
vence (Hauptverband der gewerblichen Berufs-
genossenschaften) obsahuje všechny aktuálně 
platné předpisy úrazové prevence (UVV) vy-
dané průmyslovými Berufsgenossenschaften.

Nejdůležitější předpisy pro prevenci úrazů:

BGV A3 
Elektrické instalace a zařízení

BGV A8 
Označování bezpečnosti a ochrany zdraví na praco-
višti

GS-BIA-M02 
Zásady pro zkoušení a certifikaci strojů a zařízení pro 
odstraňování prachu (SBM)

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

VDI 3801 
Provoz větracích a klimatizačních systémů

VDI 3803 
Větrací systémy; konstrukční a technické požadavky

VDI 6022 
Hygienické požadavky na větrací a klimatizační sys-
témy

LärmVibrationsArbSchV 
Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v 
oblasti hluku a vibrací

    A   2.8 Poznámky k přepravě jednotky

Aby se do jednotky nedostala cizí tělesa, měly 
by být filtry vloženy a otvory filtrů uzavřeny. Při 
přepravě jednotky používejte také vhodný kar-
tonový obal, aby se do sběrače hřebíků, filtrů 
nebo motorů nedostala shora cizí tělesa.
 
Před opětovnou montáží jednotky se ujistěte, 
že v samotné jednotce ani ve filtrech nebo mo-
torech nejsou žádná cizí tělesa. Pro opětovnou 

instalaci platí pokyny pro instalaci předepsané 
na následující straně 8.

    A   2.9 Poznámky ke skladování jednotky

Jednotka musí být vždy skladována v suchém a 
bezprašném prostředí. K tomuto účelu by měl 
být použit také vhodný kartonový obal.

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

    A   2.10 Informace o vyřazení z provozu,
 demontáži a likvidaci

Při vyřazování jednotlivých součástí 
systému z provozu je třeba se ří-
dit návodem k obsluze příslušného 
výrobce těchto součástí. Pokud 
jsou jednotlivé komponenty systému vyřa-
zeny ze sítě a systém jako celek je nadá-
le provozován, je třeba věnovat pozorn-
ost zajištění možných nebezpečných míst. 
Pokud tím dojde ke snížení úrovně bezpečnosti 
systému v jednotlivých oblastech nebo jako cel-
ku, je prohlášení výrobce o shodě CE neplatné. 
Odpovědnost za to nese provozovatel.
 
Při demontáži větších částí zařízení a sestav je 
třeba provést analýzu nebezpečí, aby se zjisti-
lo, zda v jejím důsledku nebo v jejím průběhu 
nevznikají pro zaměstnance nějaká rizika. Pra-
covní plán musí specifikovat práce, které mají 
být prováděny, z hlediska jejich posloupnosti a 
bezpečné práce.

Nova Flair je registrovaná ochranná znám-
ka elektronického registru starých spotře-
bičů (ear).

Naše registrační číslo u Nadace pro evi-
denci elektroodpadu: 

WEEE-Reg.-Nr. DE 22364359
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B POKYNY K INSTALACI A NÁVOD K POUŽITÍ

Návod k použití Taifun II Premium GreenTech

Funkce
Sběrač hřebíků se zapíná a vypíná zeleným tlačítkem.

Regulace otáček slouží k plynulému nastavení výkonu. 
výkonu.

Čištění
Pomocí ručních šroubů (šrouby s vroubkováním) 
uvolněte odnímatelný přední panel a opatrně pomocí 
smyčky pomalu vytáhněte lamelový filtr s aktivním 
uhlím.

K tomuto účelu je nejlepší použít naši dodatečně 
dostupnou vaničku na sběr prachu. 

Lamelové filtry s aktivním uhlím je třeba vyjmout a 

vyčistit přibližně 2 až 4krát za měsíc. Zbylý hrubý 
prach se jednoduše odstraní vytažením velké sběrné 
nádoby na prach (volitelně k dispozici) a zlikviduje. Po-
kud není k dispozici sběrná vanička na prach, musí se 
prach vysát zevnitř přes velké otvory filtru vysavačem 
s nástavcem s úzkou štěrbinovou hubicí nebo podob-
ným nástavcem.

Také lamelový filtr čistěte nebo vysávejte velmi pečlivě 
pouze na spodní straně (nikoli na straně čistého vzdu-
chu nahoře). Nezacházejte s ním za mokra a vyměňte 
jej přibližně po jednom roce.
Výměna filtrů a četnost čištění se může lišit v závislosti 
na vynaloženém úsilí, péči a objemu zákazníků.

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

2. Umístěte sběrač prachu na nehty na 
spodní stranu desky stolu a nastavte jej 
tak, aby výřez pro větrací mřížku byl co ne-
jvíce uprostřed (viz nákres).

3. Pomocí přímočaré pily apod. vytvořte 
uprostřed výřez o průměru Ø 160 mm.

4. Nyní můžete sběrač hřebíků připevnit 
vhodnými šrouby. (nejsou součástí dodáv-
ky). 

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       Typ      Taifun II Premium GreenTech                   

        Rok výroby
       

Viz typový štítek příslušného
    systému

Výše uvedený sběrač prachu na hřebíky byl zkombinován s jednotlivými částmi stroje 
od různých výrobců a vytvořil sběrač prachu na hřebíky.

Nova Flair 
GmbH & Co. KG

Systémová část Typ a označení Výrobce

Připojené elekt-
rické zátěže

230 V

50 - 60 Hz

160 W

Hliníkový kryt Kryt z eloxovaného hliníkového plechu, práškově lakovaný, rozměry 
š/v/d cca 85 x 38 x 115 [cm].

Čistá hmotnost 8 kg

Spínač/tlačítko Osvětlené jednopólové tlačítko ON-OFF

Pojistka 2A Inertní Weltron-
Elektronik GmbH

Ventilátory 2A Inert2x Radiální dmychadlo typu R3G146-
AH23-01

ebm-papst Mulfingen 
GmbH & Co. KG

Filtr 2x jemný prachový lamelový filtr s povlakem aktivního uhlí a filtrační 
plochou 3 200 [cm²].

Maximální průtok 530 [m³/h] Objemový průtok vzduchu

Maximální konečný 
tlakový rozdíl 420 [Pa]
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Harmonizované normy pro směrnice o strojních zařízeních:
   
EN ISO 13857 Bezpečnost strojních zařízení                         2008-03
  Bezpečnostní vzdálenosti proti dosahu z nebezpečných zón horními
  a dolními končetinami

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

EN 61310-2 Bezpečnost strojních zařízení - displeje,   2008-01
  Označování a obsluha - Část 2: Požadavky na označování

EN 61310-3 Bezpečnost strojních zařízení - displeje,   2008-02
  Označování a ovládání - Část 3: Požadavky na uspořádání a
  ovládání ovládacích prvků (akčních členů)

Výše uvedený výrobek je v souladu s požadavky následujících dokumentů:

Pro níže popsaný výrobek:

Předmět prohlášení:  Profesionální sběrač prachu z nehtů

Typ/model:        Taifun II Premium 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 a o
  jejich změně a doplnění. zařízeních Elektronická zařízení (přepracované znění)

D EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Dokument č.  Název

Odkaz                              Název                             Datum vydání

se tímto prohlašuje za vyhovující základním požadavkům stanoveným v níže uvedených harmoni-
začních právních předpisech:
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EN 55014-1 Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče  2006-12
EN 55014-1/A1  pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje  2009-05
EN 55014-1/A2 Část 1: Vyzařování      2011-09 

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

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

EN 61000-3-3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC)   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 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 prů-
vodní dokumentaci přiložené k prohlášení o shodě. průvodní dokumentaci přiložené k prohlášení o shodě.

Harmonizované normy pro směrnici EMC:

Prohlášení činí:

Jméno, křestní jméno:        Herb, Albert

Funkce:         Generální ředitel/oprávněný pracovník pro dokumenty

Název:        Nova Flair GmbH & Co. KG

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

Date                      Place               Company stamp and signature Managing Partner

01/01/2022  Lübbecke
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