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Absaugmobil
Mobile dust ext-
ractors
Aspirateurs

Seriennummer *
Serial number *

N° de série *
(T-Nr.)

CTM 26 E 202445, 202446, 202509
CTM 26 E AC 202442, 202444, 202443, 202508
CTM 36 E 202452, 202453
CTM 36 E AC 202447
CTM 36 E AC-LHS 202448, 202449, 202451, 204069
CTM 36 E LE 202454
CTM 36 E AC HD 203037, 203038, 203031
CTM 48 E 202456
CTM 48 E AC 202455

EG-Konformitätserklärung. Wir erklären in 
alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt 
allen einschlägigen Bestimmungen der folgen-
den Richtlinien einschließlich ihrer Änderungen 
entspricht und mit den folgenden Normen über-
einstimmt: 

EC-Declaration of Conformity. We declare 
under our sole responsibility that this product is 
in conformity with all relevant provisions of the 
following directives including their amendments 
and complies with the following standards: 

CE-Déclaration de conformité communau-
taire. Nous déclarons sous notre propre res-
ponsabilité que ce produit est conforme aux 
normes ou documents de normalisation sui-
vants:

CE-Declaración de conformidad. Declara-
mos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que 
este producto corresponde a las siguientes 
normas o documentos normalizados: 

CE-Dichiarazione di conformità. Dichiaria-
mo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il 
presente prodotto e conforme alle norme e ai 
documenti normativi seguenti:

EG-conformiteitsverklaring. Wij verklaren 
op eigen verantwoordelijkheid dat dit produkt 
voldoet aan de volgende normen of normatieve 
documenten: 

EG-konformitetsförklaring. Vi förklarar i 
eget ansvar, att denna produkt stämmer överens 
med följande normer och normativa dokument: 

EY-standardinmukaisuusvakuutus. Vakuu-
tamme yksinvastuullisina, etta tuote on seuraavien 
standardien ja normatiivisten ohjeiden mukainen: 

EF-konformitetserklæring Vi erklærer at 
have alene ansvaret for, at dette produkt er i 
overensstemmelse med de følgende normer 
eller normative dokumenter: 

CE-Konformitetserklæring Vi erklærer på 
eget ansvar at dette produktet er i overensstem-
melse med følgende normer eller normative 
dokumenter: 

CE-Declaração de conformidade:  Declara-
mos, sob a nossa exclusiva responsabilidade, 
que este produto corresponde às normas ou aos 
documentos normativos citados a seguir: 

Декларация соответствия ЕС: Мы 
заявляем с исключительной ответственностью, 
что данный продукт соответствует следующим 
нормам или нормативным документам: 

ES prohlašeni o shodě: Prohlašujeme s 
veškerou odpovědnosti, že tento vyrobek je ve 
shodě s nasledujicimi normami nebo normativni-
mi dokumenty:

Deklaracja o zgodności z normami UE: 
Niniejszym oświadczamy na własną odpowiedzi-
alność, że produkt ten spełnia następujące 
normy lub dokumenty normatywne: 
________________________________________

2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU 
EN 60335-1:2012 + A11:2014, EN 60335-2-69:2012, 
EN 55014-1: 2006 + A1:2009 + A2:2011,  
EN 55014-2: 2015, EN 61000-3-2: 2014,  
EN 61000-3-3: 2013, EN 50581:2012 
________________________________________

Festool GmbH 
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
GERMANY

Wendlingen, 2018-04-16

Wolfgang Zondler
Head of Research, Development and Technical Docu-
mentation

Ralf Brandt 
Head of Standardization & Approbation 
* im definierten Seriennummer-Bereich (S-Nr.) von 400000000 -
499999999
 in the specified serial number range (S-Nr.) from 400000000 - 
499999999
dans la plage de numéro de série (S-Nr.) de 400000000 - 
49999999910
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1 Säkerhetsanvisningar
 Varning! Läs och följ alla säkerhetsanvis

ningar och instruktioner.Om man inte följer 
varningsmeddelanden och anvisningar kan det 
leda till elstötar, brand och/eller svåra per
sonskador.
Spara alla säkerhetsanvisningar och bruksan
visningar för framtida bruk.
– Denna produkt får inte användas av perso

ner (inklusive barn) med nedsatt fysisk, 
sensorisk eller psykisk förmåga eller som 
saknar erfarenhet och kunskap om produk
ten. Barn ska hållas under uppsikt, så att 
man kan säkerställa att de inte leker med 
produkten.

– Varning! Produkten kan innehålla hälsofar
ligt damm. Underhåll, tömning och filterby
te får endast utföras av auktoriserad fack
man med lämplig skyddsutrustning.

– Får endast användas med installerat filter
system!

– Den får endast användas tillsammans med 
lämplig skyddsutrustning!

– Den får endast användas efter att man kon
trollerat visuellt att den är hel, i torr miljö 
och efter instruktion!

Vid uppsugning av damm, som överskri
der gränsvärdena eller vid större mäng

der damm från träslagen ek eller bok, ska man 
endast suga upp damm från en dammkälla (el- 
eller tryckluftsverktyg).
– Explosions- och brandfara: Sug inte upp:
– gnistor eller varmt damm;
– brandfarliga eller explosiva ämnen (t.ex. 

magnesium, aluminium, bensin, förtun
ning – med undantag för trä);

– starka ämnen (t.ex. syra, lut, lösnings
medel);

– ämnen som kan reagera kemiskt och 
bilda värme, syror/baser, gaser osv. (ex
empelvis reaktiva tvåkomponentsmate
rial, aluminium och vatten).

– Nationella säkerhetsföreskrifter såväl som 
materialtillverkarens anvisningar ska föl
jas!

– Eluttaget på produkten får endast använ
das för avsett ändamål!

– Kontrollera kontakten och kabeln regel
bundet för att undvika fara. Om de skadas 
får de endast bytas ut av en auktoriserad 
serviceverkstad.

– Får ej lyftas eller transporteras med lyftk
rok eller telfer.

2 Symboler
Symbol Betydelse

Varning för allmän risk!

Varning för elstötar

Läs bruksanvisningen och säker
hetsanvisningarna!

Använd andningsskydd!

Tips, information

Bruksanvisning
Varning! Maskinen kan innehålla 
hälsofarligt damm!
Kasta inte i produkten i hushållsso
porna.

3 Maskindelar
[1-1] Förslutningsplugg
[1-2] Insugsöppning
[1-3] Modulkontaktplats (tryckluftsmodul 

vid CTM 36 E LE, CTM 36 E LE AC, 
CTM 48 E LE, CTM 48 E LE AC)

[1-4] Eluttag
[1-5] Slangförvaring
[1-6] Handtag
[1-7] SysDoc
[1-8] Automatisk rengöringsverkan (endast 

varianter med AutoClean)
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[1-9] Inställning av slangens diameter
[1-10] Sugkraftsreglering
[1-11] Strömvred
[1-12] Låsklammer

[1-13] Smutsbehållare
[1-15] Broms

De angivna bilderna finns i början av bruksan
visningen.

4 Tekniska data
Dammsugare
Effekt 350 ‑ 1200 W
Anslutningseffekt i eluttag 
max

EU
CH, DK

GB 240 V/ 110 V

2400 W
1100 W

1800 W/ 500 W
Volymström (luft) max, turbin 234 m³/h (3900 l/min)
Undertryck max, turbin 24000 Pa
Filteryta 6318 cm²
Sugslang D 27 mm x 3,5 m‑AS
Nätkabelns längd 7,5 m
Ljudtrycksnivå enligt EN 60704-2-1 / Osäkerhet K 71 dB(A) / 3 dB
Skyddsklass IP X4
Behållarens volym CTM 26 E, CTM 26 E AC 26 l

CTM 36 E, CTM 36 E LE, CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS 36 l
CTM 48 E, CTM 48 E LE, CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC 48 l

Mått L x B x H CTM 26 E, CTM 26 E AC 630 x 365 x 540 mm
CTM 36 E, CTM 36 E LE, CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS 630 x 365 x 596 mm

CTM 48 E, CTM 48 E LE, CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC 740 x 406 x 1005 mm
Vikt CTM 26 E 13,9 kg

CTM 26 E AC 14,7 kg
CTM 36 E, CTM 36 E LE 14,4 kg

CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E 
AC-LHS

15,2 kg

CTM 48 E, CTM 48 E LE 18,8 kg
CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC 19,6 kg

5 Avsedd användning
Dammsugare avsedd för
– upp- och utsugning av damm upp till 0,1 

mg/m³ motsvarande dammklass ’M’, därib
land även trä- och lackdamm,

– uppsugning av vatten,
– för hög påfrestning vid yrkesmässig an

vändning,
i enlighet med IEC/EN 60335-2-69.

Vid felaktig användning ligger ansvaret 
på användaren.

6 Driftstart

  VARNING!
Otillåten spänning eller frekvens!
Olycksrisk
► Observera informationen på märkplåten.
► Observera landsspecifika avvikelser.
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6.1 Första gången maskinen används

► Öppna låsklämmorna [2-2] och ta av 
dammsugarens överdel [2-1].

► Ta ut tillbehörsdelarna ur smutsbehållaren 
[2-3] och ur förpackningen!

► Sätt i en filter- eller avfallssäck i smutsbe
hållaren (se kapitel 7.7 och 7.8 ).

► Sätt på överdelen [2-1] och stäng låsklam
rarna [2-2].

► Montera kabelvindan på dammsugarens 
baksida (se bild [3]).

► Anslut sugslangen till apparaten.
6.2 Start/avstängning

► Anslut nätkontakten till ett skyddsjordat 
eluttag.

 VARNING!
Risk för personskador genom verktyg som 
startar okontrollerat
► Kontrollera alltid att det anslutna verktyget 

är frånkopplat innan brytaren vrids till lä
get "AUTO" eller "MAN".

Brytaren [1-11] fungerar som till-/frånkopp
ling.
Brytarläge ’0’
Apparatens eluttag [1-4] är strömlöst, den mo
bila dammsugaren är frånkopplad.
Brytarläge ’MAN’
Eluttaget [1-4] är strömförande, dammsugaren 
startar.
Brytarläge ’Auto’
Eluttaget [1-4] är strömförande, den mobila 
dammsugaren startar när det anslutna verkty
get kopplas till.
7 Inställningar
7.1 Ställa in slangens diameter

► Ställ in slangdiameter-reglaget [1-9] på 
den anslutna slangens diameter.

Detta säkerställer att lufthastigheten 
i utsugningsslangen mäts korrekt (se 
kapitel 7.9 ).

7.2 Ansluta elverktyg

  VARNING!
Risk för personskador
► Observera den maximala anslutningseffek

ten för eluttaget (se kapitlet Tekniska 
data).

► Koppla ifrån elverktyget.

► Anslut elverktyget till eluttaget [1-4].
7.3 Ansluta tryckluftsverktyg

 VARNING!
Risk för personskador
► Koppla ifrån tryckluftsverktyget.

Tillkopplingsautomatik vid tryckluftsverktyg 
(CTM 36 E LE, CTM 36 E LE AC, CTM 48 E LE, 
CTM 48 E LE AC eller tillbehör)
med tryckluftsmodul på modulkontaktplatsen 
[1-3]
Rekommendation:
– Montering av försörjningsenhet VE 

(495886): filtrerad och oljad tryckluft
– Användning av IAS-system med IAS-kopp

lingsstycke (454757) för Festools tryck
luftsverktyg

Grundförutsättning: Verktygets arbetstryck är 
6 bar!
7.4 Reglera sugkraften

► med vridknappen [1-10].
7.5 Låsa bromsen
Med det svarta bromsspaken [1-15] kan 
dammsugaren låsas så att den står stilla. Lyft 
upp dammsugaren lite framtill och tryck ner 
den svarta bromsspaken så att den hakar 
i.Tryck på den gröna spaken för att lossa brom
sen [1-14].
7.6 Temperaturskydd
För att skydda mot överhettning kopplar en 
temperatursäkring ifrån dammsugaren när den 
uppnår en kritisk temperatur.
► Stäng av dammsugaren och låt den svalna i 

ca 5 minuter.

Om dammsugaren sedan inte kan 
kopplas till igen, kontakta en Festool-
serviceverkstad.
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7.7 Byta filtersäcken (SC FIS-CT 26/36/48)

Ta ut filtersäcken [4]

► Öppna låsklämmorna [2-2] och ta av 
dammsugarens överdel [2-1].

► Ta ut filtersäcken.
► Avfallshantera den använda filtersäcken i 

enlighet med lagstadgade bestämmelser.

► Rengör smutsbehållaren. [2-3].

Sätta i filtersäcken [5]

► Lägg i en ny filtersäck (SC FIS-CT 26/36/48) 
(bild [4]). OBS! Tryck på säckkragen ordent
ligt på insugningsröret.

► Sätt på överdelen [2-1] och stäng låsklam
rarna [2-2].

Kontrollera att filtersäcken inte 
kläms fast mellan över- och underde
len.

7.8 Byta avfallssäcken

Ta ut avfallssäcken [6]

► Förslut sugöppningen [1-2] med förslut
ningspluggen[1-1].

► Öppna låsklämmorna [2-2] och ta av 
dammsugarens överdel [2-1].

► Förslut avfallssäcken.
► Ta ut avfallssäcken.
► Avfallshantera den använda avfallssäcken i 

enlighet med lagstadgade bestämmelser.

► Rengör smutsbehållaren. [2-3].

Sätta i avfallssäcken [7]

► Sätt i en ny avfallssäck (ENS-CT26/36/48) i 
behållarens insugningsstuts och lås den.
OBS! Öppningarna i avfallssäckens sidor 
måste ligga innanför smutsbehållaren. 
Kontrollera att regeln hakar i.

► Lägg avfallssäcken över kanten på behålla
ren.

Se till att kontakterna [10-2] är fria.

► Sätt på överdelen [2-1] och stäng låsklam
rarna [2-2].

7.9 Volymströmsövervakning
Om lufthastigheten i sugslangen faller under 20 
m/s, ljuder en akustisk varningssignal.
Faller lufthastigheten i sugslangen under 20 
m/s, så ljuder av säkerhetsskäl en varningssig
nal (vid dammklass M).

Tabellen på dammsugaren förklarar 
detta samband för minimisugvolymen 
i förhållande till respektive slangdia
meter. Om sugvolymen underskrids, 
ljuder en varningssignal.

* gäller endast EU-versioner av CT AC

Möjliga orsaker Åtgärd
Sugkraftsregleringen [1-10] är för lågt 
inställd.

Ställ in sugkraftsregleringen på ett högre värde (se 
kapitel 7.4).

Vridknappen [1-9] är inte inställd på den 
anslutna slangens diameter.

Ställ in rätt slangdiameter (se kapitel 7.1).

Sugslangen är igentäppt eller knäckt. Ta bort stoppet och räta ut slangen.
Filtersäcken är full. Sätt i en ny filtersäck (se kapitel 7.7).
Huvudfiltret är smutsigt. Byt huvudfiltret (se kapitel 9.1).

ENDAST AUTOClean: Rengör huvudfiltret (se kapi
tel 8.2).
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Möjliga orsaker Åtgärd
Fel på övervakningselektroniken. Låt en Festool-serviceverkstad åtgärda felet.
Våtsugning. Funktionssäkerheten påverkas ej, inga åtgärder 

krävs.

8 Arbeten
8.1 Hantering
Slangförvaring: Efter arbetet kan man dra 
sugslangen genom öppningen [8-2] och lägga 
den i slangförvaringen.
SYSTAINER-förvaring SysDoc: På förvaringsy
tan kan man fästa en SYSTAINER med de fyra 
spärrarna eller med T-LOC [8-1].
8.2 AUTOClean - Rengöra huvudfiltret 

(endast varianter med AutoClean)

Endast i kombination med avfallssäck 
(som uppfyller dammklass ’M’). Ej vid 

våtsugning!
Automatisk rengöring
Ställ in frekvensen med vridknappen [1-8].
CTM 36 E AC- LHS: får endast kopplas till med 
vredet [1-8].
Manuell rengöring
Ställ strömvredet [1-11] på symbolen AC.
Manuell totalrengöring

► Täpp till munstycks- eller slangöppningen i 
2 sekunder men handen eller låsspärren 
CT-VS (497926).

► Ställ strömvredet [1-11] på symbolen AC.
8.3 Speciella procedurer CTM 36 E AC- LHS
För att använda dammsugaren i kombination 
med PLANEX:

► Använd en knäckbeständig sugslang D 36 
mm x 3,5 m-AS.

► Anslut en specialsugmuff för att ansluta 
PLANEX.

► Sätt en låsspärr CT-VS mellan insugsöpp
ningen [1-2] och sugslangen.

► Montera verktygshållaren.
► Får endast användas med avfallssäck!

8.4 Suga upp torra ämnen

  OBS!
Hälsofarligt damm
Risk för skador i luftvägarna
► Använd alltid en filter- eller avfallssäck vid 

uppsugning av hälsofarligt material!
► Använd endast apparaten med fungerande 

volymströmsövervakning.

Kontrollera följande vid uppsugning av damm 
som bildas vid användning av elverktyg:
Om frånluften återförs till rummet, måste rum
mets luftväxlingsnivå L vara tillräcklig. För att 
hålla de föreskrivna gränsvärdena, får den 
återförda volymströmmen maximalt uppgå till 
50 % av friskluftens volymström (rumsvolym VR 
x luftväxlingsnivå LW). Observera dessutom de 
nationella bestämmelserna.
Observera! Ett fuktigt huvudfilter blir snabbare 
igensatt när det används till torra material. 
Därför ska man alltid låta huvudfiltret torka 
före dammsugning, eller byta ut det mot ett 
torrt.
8.5 Suga upp våta ämnen/vätskor

Ta bort filter- eller avfallssäcken!
Rekommendation: Använd det speciella 

våtfiltret (NF-CT).
När den maximala fyllnadsnivån nås, avbryts 
uppsugningen automatiskt.
Låt huvudfiltret torka efter våtsugning!

 OBS!
Utträngande skum och vätskor
► Koppla genast ifrån dammsugaren och töm 

den.

8.6 Efter arbetet

► Endast varianter med AutoClean: Rengör 
huvudfiltret automatiskt eller manuellt (se 
kapitel 8.2 ).

► Koppla ifrån dammsugaren och dra ut nät
kontakten.
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► Linda upp nätkabeln.
► Töm smutsbehållaren.

► Förslut sugöppningen [1-2] med förslut
ningspluggen[1-1].

  VARNING!
Hälsofarligt damm
Risk för skador i luftvägarna
► Rengör dammsugaren och samtliga tillbe

hör genom att dammsuga av den och torka 
av den helt (både invändigt och utvändigt), 
innan den flyttas från det smutsiga områ
det.

► Delar som inte kan rengöras helt måste 
transporteras lufttätt förslutet i en plast
säck.

► Använd andningsskydd!

Apparaten ska endast förvaras inomhus.

► Förvara dammsugaren i ett torrt utrymme, 
skyddad mot obehörig användning.

9 Underhåll och skötsel

  VARNING!
Risk för personskada, elstöt
► Dra alltid ut nätkontakten före alla under

hålls- och servicearbeten på maskinen!
► Allt underhålls- och reparationsarbete 

som kräver att motorns hölje öppnas får 
endast utföras av behöriga serviceverkstä
der.

Service och reparation ska endast utföras av 
tillverkaren eller serviceverkstäder. Se följande 
adress: www.festool.se/service
EKAT

1

2
3

5

4

Använd bara Festools originalreservdelar! 
Art.nr nedan: www.festool.se/service
Skadade skyddsanordningar och delar måste 
repareras eller bytas ut av en auktoriserad 

fackverkstad, såvida inget annat anges i bruks
anvisningen.
Observera följande anvisningar:
– Produkten ska kontrolleras ur dammtek

nisk synpunkt minst en gång årligen (t.ex. 
att det inte förekommer några filterskador, 
att dammsugaren är tät och att kontrolla
nordningarna fungerar) av tillverkaren el
ler av en person som utbildats av tillverka
ren.

– Komponenter som inte kan rengöras ska 
kasseras. Använd tättförslutande påsar till 
dessa. Följ gällande bestämmelser för av
fallshantering!

– Vid underhåll av apparaten (genom använ
daren) ska apparaten plockas isär, rengör
as och underhållas, i den mån det är möj
ligt, utan att personer utsätts för några ris
ker. Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder, 
såsom avlägsnande av gifter före isär
plockning, åtgärder för filtrerad ventilation 
i lokalen där apparaten underhålls, rengör
ing av arbetsområdet och användning av 
personlig skyddsutrustning.

9.1 Byta huvudfiltret

ANMÄRKNING
Motorskada
► Använd aldrig dammsugaren utan inbyggt 

huvudfilter, eftersom motorn då kan ska
das.

► Öppna låsklamrarna [2-2] och ta av appara
tens överdel [2-1].

► Vrid på apparatens överdel så att huvudfilt
ret riktas uppåt (bild[9]).

► Ställ om spaken [9-3] och ta bort[9-2] hål
laren.

► Ta bort det använda huvudfiltret [9-1] och 
sätt i ett nytt.

► Avfallshantera det använda huvudfiltret i 
enlighet med lagstadgade bestämmelser.

► Sätt i hållaren [9-2] och ställ om spaken 
[9-3] så att den hakar fast.

► Sätt på överdelen [2-1] och stäng låsklam
rarna [2-2].

9.2 Tömma smutsbehållaren
När överdelen tagits av kan smutsbehållaren 
[2-3] tömmas.

► Efter uppsugning av vätskor, rengör nivå
sensorerna [10-1] regelbundet med en 
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mjuk trasa och undersök dem med avseen
de på skador.

10 Tillbehör
Artikelnummer för tillbehör och filter finns i 
Festools katalog eller på internet, "www.festo
ol.se".
10.1 Moduler
Dammsugaren kan kompletteras med följande 
moduler som ingår i tillbehörssortimentet. De 
ska då monteras [1-3] på modulkontaktplatsen 
av en auktoriserad serviceverkstad:
– Tryckluftsmodul
– Eluttagsmodul med permanent strömtill

försel
– Eluttagsmodul med tillkopplingsautomatik 

(ej för GB 110 V-varianten)
– Modul för energi-/utsugsenhet (EAA) för 

användning med tillkopplingsautomatiken 
på EAA.

Närmare information om modulerna finns på 
Festools hemsida "www.festool.se".
11 Miljö

Släng inte maskinen i hushållsso
porna! Se till att verktyg, tillbehör 
och förpackningar lämnas till miljö
vänlig återvinning. Följ gällande na

tionella föreskrifter.
Endast EU: Enligt EU-direktivet om gamla el- 
och elektronikverktyg samt nationell rätt måste 
uttjänta elverktyg källsorteras och återvinnas 
på ett miljövänligt sätt.
Information om REACh: www.festool.com/
reach
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