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Výrobce: 
Woodster 
Günzburger Straβe 69 
D-89335 Ichenhausen 
 
Vážený zákazníku, 
přejeme Vám příjemnou obsluhu a užitek při 
práci s Woodster výrobkem.  
 
Upozornění: 
Výrobce předem upozorňuje, že není 
zodpovědný za škody vzniklé z nebo ve spojení 
s: 

• nesprávným zacházením 
• nedodržováním instrukcí uvedených 

v tomto návodu 
• opravami, které provedla osoba odlišná 

od výrobce nebo autorizovaného 
servisního střediska 

• montáží neoriginálních náhradních dílů 
• nesprávným používáním 
• poruchou v elektrické síti. 

 
Doporučení: 
Před samotnou montáží a použitím si pečlivě 
přečtěte tento návod k obsluze. Návod Vám 
poslouží ke zlehčení práce s výrobkem a 
k plnému využití jeho vlastností. Naleznete 
v něm instrukce k bezpečnému zacházení, 
efektivnímu využití a předcházení nebezpečí. 
Tím vším také prodloužíte životnost výrobku. 
Výrobek používejte jenom v souladu s místními 
předpisy a podle technických postupů práce s 
dřevem. Návod pečlivě uchovejte a chraňte před 
poškozením. Návod by měl být vždy v blízkosti 
stroje, uchovejte jej v plastikovém obalu a mějte 
jej po ruce. V případě, že obsluhu stroje 
svěřujete jiné osobě, dbejte na to, aby si před 
zprovozněním pečlivě přečetla tento návod. 
Výrobek nesmí obsluhovat děti.  
 
Obecná upozornění 

• Po rozbalení výrobku zkontrolujte 
všechny součásti a případná poškození 
oznamte prodejci. Pozdější stížnosti 
nemusí být brány v potaz. 

• Zkontrolujte, zda je balení úplné. 

• Před zprovozněním výrobku čtěte návod 
k obsluze a seznamte se s funkcemi 
výrobku. 

• Náhradní díly a doplňky musí být 
autorizovány výrobcem. Obraťte se na 
svého prodejce. 

• Při objednávkách uveďte výrobní číslo a 
typ výrobku. 
 
V následujícím textu jsou pokyny 
vztahující se k bezpečnosti označeny 

symbolem vykřičníku. 
 
Obecné bezpečnostní pokyny 
 

 
• Pečlivě dodržujte všechny bezpečnostní 

pokyny související s tímto výrobkem. 
• Všechna bezpečnostní upozornění musí 

být zachována v úplné a čitelné podobě 
pro potřeby dalšího použití. 

• Bezpečnostní prvky výrobku nesmí být 
nikdy odebrány z výrobku ani 
poškozeny. 

• Kontrolujte elektrické prvky a kabely. 
Nepoužívejte poškozené síťové kabely. 

• Zařízení chraňte před vlhkem. 
• Odsavač smí obsluhovat jenom osoby 

starší 18 let. Osoby nad 16 let smí 
obsluhovat výrobek jenom pod dozorem 
dospělých. 

• Opravy a údržba elektrických zařízení 
výrobku musí být provedena 
kvalifikovanou osobou. 

• Všimněte si směr rotace motoru – viz. 
elektrické spojení. 

• Před opravou vypněte stroj a vytáhněte 
jej ze zástrčky. 

• Osoby, které nejsou obeznámené 
s fungováním zařízení, jej nesmí 
obsluhovat. 
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• Úkony údržby, výměnu pytle, filtru nebo 
hadice provádějte za vypnutého stavu 
zařízení. 

• V nebezpečných prostorách smí být 
používány jenom zařízení odolná proti 
výbuchu, požáru. Používejte jenom 
originální příslušenství. 

• Před každým zapnutím zkontrolujte stav 
zařízení. 

• Zařízení nepoužívejte v teplotách pod 
0ºC. Stroj vystavíte nebezpečí 
poškození. 

• Při odchodu z pracovního prostředí, stroj 
vypněte a odpojte ze sítě. 

• Při zpozorování sebemenší závady 
v pracovním prostředí nebo na stroji 
vypněte motor a vytáhněte jej ze sítě. 
Před opětovným zapnutím uveďte stroj 
do původní a funkční polohy a zapojte 
jej do sítě. 

 
Správný a dovolený způsob zacházení 

• Výrobek je ve shodě s platnými 
požadavky EU a bezpečnostními 
pravidly. Přes to zařízení může způsobit 
poranění, zejména končetin, a to jak 
obsluhující osoby tak třetích osob. 
Stejně tak může dojít k poškození stroje 
nebo jiného majetku. 

• Zařízení může být použito jenom jestli 
je technicky plně funkční a v souladu se 
svým účelem a tímto návodem. Stroj smí 
obsluhovat jenom osoba dobře znalá 
všech pokynů a možných rizik při práci 
s výrobkem. Jakékoli funkční závady 
musí být hned opraveny, zejména ty, 
které ohrožují bezpečnost. Toto zařízení 
slouží výlučně k odsávaní prachu, jako 
vedlejšího produktu při řezání, ne 
běžného prachu. 

• Pravidelně kontrolujte filtr, jestli není 
poškozen. 

• Vyměňte poškozené filtry! 
• Pravidelné kontrolujte všechny spoje, 

zejména na krytu, hadici, filtru a 
odsávacím pytli. 

• Dbejte na to, aby se do zařízení nedostali 
cizí předměty, jako hřebíky, šrouby, 
plast nebo dřevné odřezky. 

• Stroj může být použit jenom 
s originálními náhradními díly a 
příslušenstvím. 

• Systém odsávaní Exhaust Systém 12 je 
navržen výlučně k odsávaní pilin a 
dřevného prachu a lze jej použít jenom 
podle obecných pravidel práce s dřevem. 

• Když budete odsávat prach z podlahy, 
dávejte pozor, mohou být vtaženy cizí 
předměty, větší dřevené části nebo 
kovové předměty. 

• Jiná než tady popsaná manipulace a 
obsluha není schválena výrobcem. 
Výrobce není v takových případech 
zodpovědný, uživatel stroje nese riziko 
škod. 

• Bezpečnostní instrukce, pracovní 
postupy a způsob údržby, jak je popsán 
v tomto návodu, musí být vždy dodržen. 
Respektujte možnosti stroje, vzhledem 
k uvedeným parametrům. 

• Řiďte se obecnými technickými postupy 
a předcházejte nehodám. 

• Jakoukoli manipulaci nebo práci se 
strojem může vykonat jenom osoba 
znalá všech pokynů a možných rizik.  

• Neoprávněné pozměnění výrobku nebo 
jeho vlastností a nesprávná manipulace 
vylučují odpovědnost výrobce za škody 
tím způsobené. Stroj lze používat jenom 
s originálními náhradními díly a 
příslušenstvím, jinak hrozí nebezpečí 
poranění a vzniku škod. 

 
 Hrozící nebezpečí 
 
 

Tento výrobek je vyroben nejnovějšími 
technologiemi a v souladu s pravidly 
bezpečnosti. Některá rizika při práci s ním ale 
nadále trvají: 

• Piliny a dřevný prach mohou být životu 
nebezpečné. Noste ochranné brýle a 
masku proti prachu. 

• Vyhněte se vdechnutí prachu při výměně 
odsávacího pytle. Prosím, řiďte se 
instrukcemi v tomto návodu, které 
souvisejí s likvidací, hlavně použití P2 
masky, aby jste se vyhnuli inhalaci 
prachu. 
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• Hluk není příznivý pro Vaše zdraví. Při 
práci s tímto strojem dochází 
k překročení přípustné zvukové hladiny. 
Uši proto vhodným způsobem chraňte. 

• Poškozené elektrické kabely můžou 
způsobit zranění. 

• I přes dodržení všech uvedených 
přetrvávajících rizik, buďte obezřetní, 
není vyloučen vznik nepředvídaných 
okolností. 

• Možnost vzniku výše uvedených 
nebezpečí snížíte dodržováním pokynů 
v tomto návodu. 

 
Technické parametry 
Rozměry   920 x 510 x 1550 
mm 
Celková výška s pytlem 1550 mm 
Průměr vedení prachu  100 mm 
Délka hadice   2000 mm 
Průměr kola   150 mm 
Váha cca   25 kg 
 
Výkon  
Výkon odsávání  1150 m³/h 
Tlakový diferenciál  1000 Pa 
Povrch vaku   1 m² 
Objem pytle   75 l 
 
Pohánění 
Motor    230 V/50 Hz 
Vstup P1   0,55 kW 
Výstup    0,34 kW 
Rychlost motoru  2840/m. 
 
Hodnoty hluku 
Volnoběh   75 dB 
Pracovní stav   75 dB 
 
Obsah balení, obr. 1 
 

1. Motor s krytem 
2. Kola podvozku 
3. Bočný kryt, levý 
4. Bočný kryt pravý  
5. Deska základny 
6. Příční podpěra 
7. Filtrační vak 
8. Horní spojovací pás  
9. Podpěrná tyč 

10. Vak na piliny  
11. Spodní spojovací páska  
12. Odsávací hadice 
13. Upínací páska 2x  
14. Hadicová spojka  
15. Redukční díl 100/35  
16. Vak s příslušenstvím 
17. Návod k použití  

 

 
Montáž  
Z důvodů balení je zařízení dodávané 
v polomontovaném stavu. Vykonejte následující 
kroky montáže.  
 

• Pojezdní podstavec a spodní základnu 
spojte křížovými šrouby M5 x 6mm.  

• Bočný kryt volně připevněte na 
základnu použitím šroubů s plochou 
hlavou M8 x 40 mm a speciálních matic. 
Neutahujte úplně.  

• Příční podpěru spojte s levým a pravým 
bočním krytem pomocí šroubů s plochou 
hlavou M8 x 12 mm a matic.  
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• Kryt motoru připevněte na bočné kryty 
použitím šroubů s plochou hlavou M8 x 
40 mm a matic. Pevně dotáhněte 
všechny matice.  

• Filtrační vak vložte do nádrže a 
upevněte jej upínací páskou. Do 
skříně/krytu vložte podpěrní tyč a z ní 
pověste filtrační vak.  

• Vak na piliny upevněte na spodní vývod 
vzduchu pomocí upínací pásky.  

• Odsávací hadici upevněte na sací otvor 
na skříni stroje a připevněte ji hadicovou 
sponou.  

• Hadicovou spojku upevněte hadicovou 
sponou na opačném konci hadice.  

 
Odsávací zařízení by se při každé výměně vaku 
na piliny mělo vyčistit. Poškozené filtre a vaky 
se musí ihned vyměnit, aby množstvo prachu 
unikajícího do pracovního prostředí bylo co 
nejmenší. 
 
Příprava k práci 
Před zahájením práce čtěte návod k obsluze. 
Informace na štítku motoru (voltáž a frekvence) 
musí být v souladu s takovými údaji na 
přiváděči elektřiny do zařízení. Po zapojení do 
elektrické sítě je Odsavač prachu 12 připraven 
k práci. 

 
Elektrické prvky 
 

Opravy elektrických prvků může vykonat jenom 
kvalifikovaný odborník. Zabudovaný elektrický 
motor je kompletní prvek, připravený 
k okamžitému použití. Zásahy do elektrického 
obvodu musí být provedeny v souladu 
s místními právními požadavky. 
 
Důležité upozornění 
Poškozená izolace na vedení je častá příčina 
vzniku poranění. Vyhněte se proto vzniku: 

• odřenin a prasklin na izolaci při vedení 
kabelu přes dveře a okna 

• sluček na kabelech 
• pořezání izolace při přecházení přes 

kabel 
• poškození při tahání za kabel 
• puklin z důvodu přirozeného opotřebení 

kabelu. 

Takto poškozené kabely jsou nebezpečné 
životu a zdraví, nepoužívejte je. 
Dráty a síťový kabel pravidelně kontrolujte 
kvůli poškození. Před kontrolou výrobek 
vypněte a odpojte ze sítě. Používejte jenom 
takové síťové vedení, které splňují místní 
požadavky.  
 
Jednofázový motor 

• Výrobek napájejte ze sítě, která splňuje 
požadavky motorového štítku. 

• Prodlužovací kabely musí mít v průřezu 
min. 1 mm². 

• Přívod elektřiny je chráněn max. 16 A. 
 
V případě dalších požadavků a dotazů uvádějte 
následující informace: 

• Výrobce motoru 
• Vstupní proud motoru 
• Data z výrobního štítku 
• Data ze štítku u vypínání stroje 
Jestli hodláte motor vrátit, musí být dodán 
s celou poháněcí soustavou a vypínačem. 
 

Údržba 
Před údržbou zařízení a čistěním vypněte motor 
a stroj odpojte od sítě. 
 

• Opravy elektrických prvků přenecháte 
odborníku. 

• Pravidelně vysypávejte filtrační pytel. 
Během práce vakem občas potřeste. 

• Vak je potřeba vyprázdnit jakmile obsah 
je 10 cm do filtrační trubice. 

 
Příslušenství 
 
Filtrační vak U/S/G  č. 390 630 1013 
Filtrační vložka U/S/G č. 7500 6000 
Prodlužovací vazba  č. 7500 3300 
 

 
Česká republika 
Jenom pro krajiny EU. 
Elektrický odpad likvidujte odděleně od 
domácího odpadu. Dle směrnice 2002/96/EC a 
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vnitrostátního práva musí být elektrické zařízení 
vybíráno odděleně od jiných druhů odpadů a 

dopraveno k recyklaci. 
 

 
Prohlášení o shodě 
 
Výrobce tímto prohlašuje, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU. V případě 
neautorizovaných změn na výrobku, toto prohlášení ztrácí platnost. 
 
Popis výrobku:  Odsavač prachu 
Typ výrobku:  DC 12 
Směrnice EU: 98/37/EC ve znění 98/79/EC, 72/23/EEC ve znění 93/68/EEC, 89/336/EEC ve 

znění 93/68/EEC 
Harmonizované standardy EU: 
 EN292-1, EN292-2, EN294, EN349, EN418, EN1088, EN60204-1, EN55014, 

EN60555-2, EN 50082-1, EN60555-3, EN 61029-1, EN 61029-2-1, EN 60825-
1 

Místo, datum: Ichenhausen, Německo, 1. 7. 2006 
Podpis: T. Honigmann 

  
 
 
 
 
 
 


