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Ohebna ho.|i."

spojuje vysovoč s procovnirrri rrri,,lrrvci.

Reg uloce sóní umožňuje vysrivrrl
rozmčrově molé o lehké přc<l,,,i:ty,

koberce, přikrývky, zóclony rl 1rrli
bez nebezpečí, že budou l,rrl,,, i

vsóty. Proud vzduchu se l,,r;ttltt jc
přcsouvóním reguločního k<l lik t r

(obr. 4), který otvíró nebo ttrrrvit<i

podélrrý otvor v pevnóm kol,"tttt llodice.
Při úplném uzovření toholrr rllvoru
reg uloce vytvóříme moxilrt,llrri 1lodtlok
no procovním nóstovci * i:ili vys<ivóme
sp nym vykonem Vysovocí-.

Vysavač má toto základní
příslušenství

1.

2.
3.
4.
5.
ó.

7,
8.

ohebnou hod ici s regulótorem
dvoudílnou socí trubku
kobercovou h ubici
polštóřovou hubici
un iversóln í h ubici
štěrbinovou hubici
kortóč no rodiótory
popírové sóčky

5onl



určeno pro vysóvóní koberců i tvrdých
podloh. Sklopný nóstovec umožňuje
její dobrévedení po vysóvoné ploše

kobercová hubic.

Je

jím koberce, protože
vlókno o koberce se
nečistoty no kortóči

vysóvóní pod nóbytkem opod,
Úvnitř hubice je vestověn kortóč,
který vysuneme do procovní polohy
tok, že socí trubky postovíme svisle
o mírně udeříme hubicí o podlohu,
(Obr. 2.) Zpětné zosunutí kortóče

o zóroveň dovolu_ie její použití

provedeme stisknutím póčky
čósti hubice. (Obr. 7,) Uvnitř

výstupky
Kortóče

sloužící k nodzvednutí koberce.
použijeme při vysóvóní tvrdých

prl

no zodní
kobercové

se vycesovo
ničí. Zochycené
ino vn itřn í ploše

hubice je dóle výkyvný hřebínek
z plostické hmoty sloužící joko sběroč
nití. Zoručuje vysótí nití o jiných
nečistot i z koberců s dlouhým vlosem,
Pro snodné vysóvóní pod koberci jsou
no obou stronó'ch hubice šikmé

podloh (linoleum, porkety, dřevěné
podlohy otd.). Nedoporučujeme vysóvot

jejich

hubice vysojte štěrbinovou hubicí.
Doporučujeme občos hubici otřít
o zbovit tok prochu, jenž se usozuje
vlivem elektrostotického nóboje.
Nedoporučujeme jednotlivé díly hubice
rozebírot.

ELEKTHo.PRAGA HLlNsKo



Pc,lštánc,u,i [,,,Lrice

i1
( )(

(lí

ll(

|(

l<artá č

llllll ,,|,,llři l< čištěni zóclon, nólryli",
ii. (,l rllrrrich rómů, stojonů, kvčl"",1""l,

t

,,.lirl ů
?lvíllne

1lcruživr't k iištění nóbytkri

l :VU, go
,. ,, l .

I

rlr

,,lr'

,l
lllll

{,l !

lrrlštóřovólro, vrritřku outol!l( !

rCll l l tl, Zovesu, zlll(,l
ět:,lrt.rtt 5e nosoz|.,lit' lIl

rodici, Jlouze při č §1,".rrr

VC,,|, I
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,;oko trpcvrlěrrých zó
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, V,,<lt ltt:n proch, který je zvířerr l,,il||lyrri
|,l r r l<iilem, je strhovón fidsóvonyrrr
u.''cluchem d,s vysovoče, Což umllirl"1"

i,l, I vyi.istil. i těžko přístupné Štěrbirry
ii:i:: ,ái.",u Patůívóní vlosovéhc; llrrr1,lt,C7rl,," ,.;* ,,, tóiely. Používóní vlosového ll",t,lt,
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řn i,urrierričtěiší formou úklidu rr,,, "tiróní
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po |ry o kortóč vyjmeme. Při nosozo-
ikortóče rrcJprve róm kortóče zo-vó

tui
ě

ffikn"r. olro dílce tok, ož zoskoěí

me hóčkom do dróžky v přeředni

na Šaty

le oředevším určon k čištění oděvů,
iolluněného nóbytku, polštóřů opod,

Jeho sestoveni r hublcí provódíme
rtejným způsobom loko při sestovo-
{óní vlosového kortóče.

Speciální hu

S touto hubicí l,ze dokonole vysóvot

rohy čolounrrthh" nóbytku, zejméno

ooú qobeliny, zóclony, zóvěsy, nízké

oro.ňry, kouty gpod, Róm hubice je

oootřen příčnýrŮi žebry, kteró zobro-

ňulí vtohou.ini lót.t do hubice, Je lehce
oviodotelnó, neboť její klenutý tvor

nedovoluje přlúvóní, Sestovení s hu-

bicí provódím. stejným způsobem

ioko je uvedcno u kortóčů,

ltáč

štěrbinova hubic"

ie určeno pro vysóvóní v těžko pří-

stupných místcch, joko nopř, mezi
polštaii čolounění, v zóřezech pro sklo

v knihovnó.h o všude tom, kde není
možno použit jlné příslušenství,

Kartáč na radiátory

je předně určcn k čištění mezer mezi
ivými člónky rodiótorů o k po-

Jeiednotlivý
dobným účelům. Procuje no stejném
principu joko vlosový kortóč, tj,
ivířený proch je,§trhovón nosóvoným
vzduchem do vyrovoče. Sestovení
kortóče se štěrbiínovou hubicí se
docílí nosunutím lkortóče no hubici
(obr. 11), Drží pok pružností hmot
jednotlivých těles.



Zrlaitni příslušenství

Joko zvlóštní piislušenství můžete si
k tomuto vysovorii přikoupit v pro-
dejnóch elektro tzv, výfukový nósto-
vec (obr. 12), ktcrý umožňu je použít
některó dolší rrr iizen í (rozprošovoč,
šo mponovoč opl,rcl.). Tento nóstovec

Ju
k

nosozujeme no výfukové otvory tok,
ic pevné hóčky nosuneme do krojních
výf ukových otvc-rr ů, přitločíme o otočným
lr<li:kem zojistínre pootočenírn o 90().

K pr|pravu,eme
poUžití ?

VysaVa C

Zkontrolujerne, zdo údoj no štítku
vysovoče souhlosí s nopětím v elektrickr!
zósuvce, jejíž instoloce musí svým
provedením vyhovovot předpisům ČSN
přívodní šňůru novinutou no držodle
(obr. j3) uvolníme o zosuneme do
elektrické zósuvky, Rovný konec o!rr:bné
hodice (přípojník) zotločíme šrollllovým
pohybem do socího otvoru vysc,uoče.
(Obr. 14.) No druhý konec ho,|ice
noso,rJíme šroubovým pohybem některé
z uvedeného příslušenství, ncbo podle
potřeby jeden či obo díly socí trubky.
Vysovoč zopínóme stisknutím vypínoče
(vyčnívojícího konce kolóbky);
k vypínoči se nemusíme shýbot, Můžeme
jej výhodně zopínot i vypínot nohou.

k

(Obr" 15.)



l když
se prl

je vysovoč stobiln í,
nóhlé změně směru

doporučuje
pojíždění

vysovoče nodzvodnout jeho předek
pomocí hodice. Sníží'se tok odpor
skluzu. Prochový filtr mó velký obsoh,
o proto nemr.rsí být oproti jiným typŮm
vysovočů tok čosto vyprozdňovón. Přesto
jej nikdy nesmíme úplně zoplnit!

S přibývojícím množstvím prochu se
snižuje filtroco o zvyšují otóčky motorku
o tím se pochopitelně snižuje jeho
životnost. přesto, že lo
nomozono spoclo
doporučujeme os

ním
lx zo dvo roky

prohlídku zós<llry tuku o opotřebení
uhlíkových kortóčů odborným
oprovóřským róvodem. Při vyjímóní
prochového liltru postovíme vysovoč
no zodní vik'o o uvolníme zóvěr.
(Obr. 1ó.) Po nosození piochového filtru
do kruhového otvoru plóště přitločíme
kroužek filtru ke spodní
čósti tohoto,otvoru, tj, směrem
k popoj'íždějicím kolečkům. Zomezíme
tok vysypóní prochu, který se může
usodit v prostoíu kroužku. Prochový filtr
uzovřeme víkem. (Obr. 17.) Po ukončen
próce s vysovočem vypneme spínoč,
vytóhneme vidlicl přívodní šňůry
o *rovíjíme přívodní šňůru no držodlo.
Vid,lici přívodrlí šňůry podvlékneme

novinutou přívodní
o příslušenství chroňte
vysokou teplotou.

no plocho pod
šňůru. Vysovoč
před mrozem o

žisko foou
tukerťr,

Drobné rady pro VysaVanl

Nepovožujte proto vychózející
teplý vzduch zo projev poruchy
motorku vysovoče, Popírové sóčky, kte
jsou přiloženy, zlepšují hygienu čiště
vysovoče, Přl jejich používóní se řiďte
nóvodem no přelepce.
Příslušenství vysovoče je přichyceno
k textilnímu zóvěsu. Ten je možno
zověsit nopř, do procovní skříně, no

Vysovočem prochózející vzduch chlodí
motorek,
stroně je
může být

zeď, do
je možno

o proto vzduch no výfukové
tcplý. Teploto tohoto vzduch
ož 50 0C.

procovního kouto opod. Ve
zověsit i vysovoč.



Technickó doto:

V
Nopětí a2OV
Moximólní podtlok 1SOO mm

Moximólní množství vzduchu 1l4 l/sec
Příkon 5OO W

Při výměně uhlíků požodujte tyto vždy
v odborných prodejnóch elekPro
s udóním typového číslo spotřebiče.
Spotřebič je odrušen no stupeň RO
(střední mez S). Provedení vysovoče
odpovídó mezinórodní normě CEE
o ČSN; jeho jokost je kontrolovóno
Elektrotechnickým zkušebním |.rstovem
o tJstřední technickou kontrolPu
Obchodu průmyslovým zbožínl.
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V,,.,chny o|,',ovy v zóruční ,r,,r.r f,vódí
u l'rote El,.k11o-Prono selu,,,. |'r| 1,

]i#j::i: ::'lj:"1,:Ť;}"], il,,iftu o
V ;Úrotislauó Elektro-Progtl .,,,"lfr,
9rotislovt, Cr. ormódy 2l D_

íii,ff 
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: :ffi:;,jii"l,ff l,,1 i :fri"
TRIAS, o[l,.lvno elektrospot,,,t,róft,,
českó c,I t, Hovířov y;;. t r,l1rlrU{
všechny z, rruční oprovy zrl,,rl.,Ilt $
no odrc",,, Elektro-Progo,,,,,u,r, fi
Hlinsko u t-*echóch. I
K zóručrt, ,)prově nezopollll lll.t R[ožit
řódně vy1,1něný zóruční l,,,l !
No meclrrrrlickó poškozer,, ,, vOdf'
prokozotclrrě zoviněné z,,l.,,lrrlk{n se
zóruko rrt.,vztohuje. Oprouy rrrrmoif,óruku
svěřte virly odbornému zrrvrlrltlr 1fi
Nepodslrrlné změny od,,r,,,,,loffiího
provcdcní, které nemojí vlrv ttoffinkci
výrobk r r, si vyhrozujeme. [ť
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