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Dříve než uvedete přístroj do provozu, pročtěte si prosím 
pečlivě tento návod k obsluze.

A.V. 2
Dotisky, a to i částečné, vyžadují schválení.
Technické změny vyhrazeny.
© Güde GmbH & Co. KG - 2006
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1. Bezpečnostní pokyny

Dodržujte následující pokyny, abyste chránili sami sebe a ostatní před možnými úrazy.
1. Odsavač třísek používejte jen na pevném, rovném a nevibrujícím podkladu.

Je třeba zajistit dostatečné množství čerstvého vzduchu a dostatečné osvětlení.
Ze stanoviště odstraňte předměty, jež by mohly způsobit klopýtnutí.

2. Odsavač třísek nepoužívejte ve vlhkém resp. mokrém prostředí, a ani v blízkosti hořlavých 
kapalin či plynů.
Nepřípustné v explozí ohrožených místnostech.

3. Odsávat se nesmí:
- jiskry vyrábějící stroje a zápalné zdroje.
- kusy dřeva a kovu.
- výbušná a zdraví škodlivá média – mlha při lakování, plyny a prach.

4. Osoby do 16 let a osoby neseznámené s odsavačem nesmí odsavač používat.
Obsluha je na pracovišti odpovědná vůči třetím osobám.
Děti je třeba držet bezpodmínečně mimo dosah odsavače.

5. Stroj vypněte a zástrčku ze zásuvky vytáhněte při:
- opravách
- údržbě a čištění
- odstraňování poruch
- přepravě odsavače
- výměně vaku na třísky
- opuštění stroje (i krátkodobé přerušení)

6. Nepoužívejte nikdy vadná připojovací vedení.

Zapojení do sítě resp. opravy na elektrických částech stroje musí provést jen 
kvalifikovaný elektrikář, přičemž je třeba dodržovat místní předpisy, 
především pak ohledně ochranných opatření.

2. Použití v souladu s určením

• Odsavač třísek je vhodný k odsávání třísek z frézování, hoblování a řezání (ne prachu), které 
vznikají např. na frézách, stolních kotoučových pilách a hoblících.

• Přístroj se smí kvůli emisi prachu používat uvnitř místnosti nejdéle ½ hodiny denně.

• Bezpečnostní předpisy pro odlučování dřevěného prachu spolkového zákona o dřevě ZH 1/139 
nejsou s tímto přístrojem dodržovány.

• Při čištění podlahy nesmí být nasáty žádné kusy dřeva, kovu, kameny apod.

• K použití v souladu s určením patří také dodržování výrobcem předepsaných podmínek pro 
provoz, údržbu a opravy a dodržování v návodu obsažených bezpečnostních pokynů.

Každé jiné použití nad tento rámec je považováno za použití v rozporu s určením. Za z toho 
plynoucí škody jakéhokoliv druhu výrobce neručí: Riziko nese samotný uživatel.
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3. Zbytková rizika

I při použití v souladu s určením mohou i přes dodržování všech příslušných bezpečnostních 
ustanovení existovat ještě zbytková rizika podmíněná konstrukcí stanovenou daným účelem použití:
• Elektrostatický výboj na sací hadici.
• Skřípnutí na pohyblivých částech stroje.
• Únik prachu.
• Ohrožení proudem, při použití nesprávných elektrických připojovacích vedení.
• Kontakt s vodivými částmi u otevřených elektrických konstrukčních dílů.
• Poškození sluchu při dlouhodobé práci bez chráničů uší.
• Nebezpečí požáru.
• Dále mohou i přes všechna přijatá preventivní opatření existovat skrytá zbytková rizika.

4. Technické údaje

Trojfázový motor 230 V/50 Hz
Příkon 550 W
Otáčky 2900 ot./min.
Sací výkon 1000 m3/h
Vakuum (podtlak) 7000 Pa
Sací hadice 2,95 m, Ø 100 mm
Rozměry vxšxh 1600 x 390 x 780 mm
Hmotnost 29 kg
Parametry hluku volnoběh 74 dB (A)

pracovní chod  83 dB (A)
Vak na třísky max. 65 l

5. Uvedení do provozu

Odsavač třísek postavte na místo, které splňuje následující podmínky:
- pevná a rovná podlaha bez nebezpečí klopýtnutí
- dostatečné osvětlení a dostatečné množství čerstvého vzduchu

Před použitím zkontrolujte:
- připojovací vedení z hlediska vadných míst (trhliny, řezy apod.)

Zapojení do sítě:
Používejte připojovací resp. prodlužovací kabely dle DIN 57 282 (H 07 RNF) o průřezu min.
- 1,5 m2 u délek kabelů do 25 m
- 2,5 m2 u délek kabelů nad 25 m
Používejte uzemněné zásuvky s ochranným kolíkem, síťové napětí 230 V s ochranným vypínačem 
proti chybovému proudu a setrvačnou pojistkou 10 A.
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6. Údržba a péče

Při údržbě vytáhněte zástrčku!!

Vak na třísky vyprázdněte, pokud:
- dosáhne objemu 50 l 
- nebo po každém použití

Kvůli zachování sacího výkonu při výměně vaku na třísky vyčistěte filtrační vak.

Při vyprazdňování a čištění je třeba bezpodmínečně nosit respirátor (částicový filtr filtrační třídy 2).

7. Záruka

Záruční nároky dle přiloženého záručního listu.

8. Montáž (viz také výkres náhradních dílů)

1. Boční díly (1) namontujte na spodní část (2) pomocí 8 šroubů M6 x 14.
2. Spodní část (2) spojte se spojovacím plechem (8) pomocí 4 šroubů M6 x 14.
3. Korpus (3+4) postavte na boční díly (1) a připevněte pomocí 4 šroubů M6 x 14.
4. Držák vaku na prach (13) připevněte ke korpusu pomocí 2 imbusových matic M6.
5. Lněný vak na prach (látkový vak 5) navlékněte na otvor pro výstup vzduchu a připevněte 

hadicovou sponou (11).
6. Vak na třísky z PVC (6) přimontujte ke spodnímu otvoru pro výstup vzduchu pomocí hadicové 

spony (11).
7. Odsávací hadici (7) nasuňte na hrdlo korpusu (4) a připevněte hadicovou sponou (12).
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9. Seznam a výkres náhradních dílů 

Reklamace a objednávky náhradních dílů budou rychle a nebyrokratickou cestou vyřízeny 
pomocí příslušného servisního formuláře na

http://www.guede.com/support

Tento formulář si lze vyžádat i na
Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-0
Fax: +49 (0) 79 04 / 700-250
E-Mail: info@guede.com

Č. náhr.dílu

Obj. č. Č. 
verze

Č. 
obr.

Označení
Č. náhr. dílu

Obj. č. Č. 
verze Č. obr. Označení

55157 02 01 Boční díly 55157 02 11 Hadicová spona
55157 02 02 Spodní část podstavce 55157 02 12 Hadicová spona
55157 02 03 Korpus (nahoře) 55157 02 13 Držák vaku na prach
55157 02 04 Korpus (dole) 55157 02 14 Kabel se zástrčkou
55157 02 05 Lněný vak na prach 55157 02 15 Spínač 
55157 02 06 Vak na třísky z PVC 55157 02 16 Kryt spínače
55157 02 07 Odsávací hadice 55157 02 17 Osa kola
55157 02 08 Spojovací plech 55157 02 18 Kolečka 2 ks
55157 02 09 Lopatkové kolo
55157 02 10 Motor 55157 02 20 Upevňovací díly
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10.Výkres rozložené montážní sestavy 
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EG-Konformitätserklärung
Declaraţie de conformitate CE

Hiermit erklären wir, Güde GmbH & Co. KG
Prin prezenta declarăm, noi, Birkichstraße 6, 74549 Wolpertshausen, Germany

Dass die nachfolgend bezeichneten Geräte aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart 
sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführungen den einschlägigen, 
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien 
entsprechen.

că concepţia şi construcţia utilajelor de mai jos, în execuţia în care le comercializăm, corespund 
exigenţelor de bază corespunzătoare directivelor CE pentru siguranţă şi igienă. 

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Geräte verliert diese
Erklärung ihre Gültigkeit.

În cazul modificării utilajului fără a ne consulta pe noi, această declataţie îşi pierde valabilitatea.

Bezeichnung der Geräte: - GAA 1000
Marcarea utilajelor:

Artikel-Nr.: - 55157
Produs nr.:

Einschlägige EG-Richtlinien: - EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG
Directive CE corespunzătoare: - EG-Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG

- EG-Richtlinie Elektromagnetische
  Verträglichkeit 89/336/EWG mit Änderungen
- EG-Richtlinie 93/68/EWG

Angewandte harmonisierte - DIN EN 292-1: 1991-11
Normen: - DIN EN 292-2: 1991-11
Normative armonizate - DIN EN 60204-1: 1993-06
utilizate: - DIN EN 55014

Datum/Herstellerunterschrift: 14.03.2008
Data/semnătura producătorului:
Angaben zum Unterzeichner: Hr. Arnold, Geschäftsführer
Date despre subsemnat:
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