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Ohebná hadice (obr. 1)

spojuje vysavač s pracovními nástavci (obr.
2). Regulace sání umožňuje vysávat rozmě-
rově malé a lehké předměty, koberce, při-
krwky, záclony bez nebezpečí, že budou
hubicí vsáty. Proud rrzduchu se reguluje
přesouváním regulačního kolíku, ktený ote-
vírá nebo uzavírá podélný otvor v pevném
kolenu hadice. Při úplném uzavření tohoto
otvoru regulace vytváříme maximální pod-
tlak na pracovním nástavci - čili vysáváme
s plným uýkonem vysavače.

Kobercová hubice (obr. 3 a 4)

je určena pro vysávání koberců i tvrdých
podlah. Velká plocha hubice spolu s otoč-
ným kolenem zajišťuje dobré vedení hubice
po vysávané ploše. Je opatřena rlýsuvnými
kartáči, ovládanými nožními patkami. Vysu-
nutí kartáčů do pracovní polohy provádíme
sešlápnutím patky hubice směrem k přípoj-
ným trubkám. Opětné zasunutí kartáčů do-
cílíme sešlápnutím patky v obráceném smě-
ru - od přípojných trubek. U sacího otvoru
hubice je umístěn sběrač nití. Kartáče po-
užijeme při vysávání tvrdých podlah (lino-
leum, parkety, dřevěné podlahy apod.). Ne-
doporučujeme jimi vysávat koberce, protože
se vyčesává jejich vlákno a koberce se ničí.
Zachycené nečistoty na kartáčích i na vnitř-
ní ploše hubice vysajte štěrbinovou hubicí,
Občas otřete i povrch pracovních nástavců,
na které se nachytá prach vlivem elektro-
statického náboje.

Po!štářová hubice (obr. 5)

se používá k čištění nábytku, zejména čalou-
něného, vnitřku automobilů, oděvů, gobe-
línů, závěsů, žíněnek apod. Většinou se nasa.
zuje přímo na hadici, pouze při čištění
gobelínů a vysoko upevněných závěsů použí-
váme jednu či dvě sací trubky.

Univerzální hubice (obr. 6a)

má tu přednost, že různým sestavením ji
lze použít jako vlasový kartáč, kartáč na
šaty a speciální hubici. Při nasazování jed-
not|irných kartáčů na univezální hubici zasu-
neme nelprve rám kaňáče háčkem do otvoru
v přední části hubice, Potom přihneme
jazýček poiistky tak, aby směřoval dovnitř
hubice a pomocí dvou rnýstupků smáčkneme
oba dílce až zaskóčí pojistka do své přidr-
žovací polohy (obr. 7). Vyjímání kaňáče
se provádí tak, že jednou rukou uchopíme
hubici za válcovou část a druhou pak
za dva \^ýstupky na kartáči. Tahem od sebe
vyskočí pojistka kartáče ze své přidžovací
polohy. Stejným způsobem postupuIeme
při nasazování a vyjímání speciální hubice,

Vlasový kartáč (obr. 6b)

slouží k čištění záclon, nábytku, okenních
rámů, stojanů, květin apod. Všechen prach,
který je zvířen jemným kaňáčem, je strho-
ván nasávaným vzduchem do vysavače, což
umožňuje vyčistit i těžko přístupné štěrbiny
a záíezy.
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Vysavač má toto
zákla dni přisl ušenství

ohebnou hadici s regulátorem sání
dvoudílnou sací trubku
kobercovou hubici
polštářovou hubici
univerzální hubici
štěrbinovou hubici
kartáč na radiátory
papírové sáčky

Drobné rady pro vysávání

l když je vysavač stabilní, doporučujeme
při náhlé změně směru pojíždění nadzved-
nout vysavač pomocí hadice. Sníží se tak
odpor skluzu. Ukazatel snížení sacího vý-
konu signalizuje vždy za chodu lysavače
a bez nasazené sací hadice jak je filtr zapl-
něn. Při prdzdném íiltru je v kontrolním
okénku bílá část ukazatele. Objeví-li se
ěást červená, je nutno prachový íiltr vy-
čistit.
Pro zabezpečení bezporuchového chodu
vysavaěe doporučujeme po 300 hod. provo-
zu, nejdéle však po 3 letech, nechat provést
odbornóu opravnou kontrolu, opotřebení
uhlíkov,ých kaňáčů, případně doma,ání ku-
lřkových ložisek mazacim tukem pro vyso-
kootáčková ložiska.
Vysavačem procházející rrzduch chladí mo-
torek, a proto vzduch na výfukové straně
je teplý. Teplota může dosáhnout až 50'C,
avšak nepovažujte toto za projev poruchy
motorku vysavače.
Papírové sáčky, které jsou přiloženy, zlepšují
hygienu čištění vysavače. Při jejich používání
se řiďte návodem na přelepce. Při použití
jiných papírových sáčků, nebo sáčků z |iné-
ho materiálu může dojít ke spálení motorku. ,

Vysavač a příslušenství chraňte před mrazem
a vysokou teplotou.
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Podstatnou část vysavače
tvoří agregát,
plášť vysavače,
dvě víka a držadlo.
Agregát je v plášti
uložen ve dvou kroužcích
z mechové pryže.
Oběžná kola vysavače
jsou poháněna univerzálním
motorkem,
jehož hřídel je uložena
v kuličkov,ých ložiskách.
Vysavač je opatřen
ukazatelem snížení
sacího rnýkonu.
Je též dodáván
s elektronickou regulací otáček.
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Jak připravujeme vysavač k použiii

Nejprve zkontrolujeme, zda údaj na štítku
odpovídá napětí v zásuvce, Spotřebič je pří-
pustné připojit ien na el. sí!, jejíž instalace
musí odpovídat předpisům CSN.
přívodní šňůru zasuneme do elektrické zá-
suvky. Rovný konec ohebné hadice zatlačí-
me šroubov,ým pohybem do sacího otvoru
vysavače. Na druhý konec hadice nasadí-
me šroubov,ým pohybem některé z uvede-
ného příslušensNí, nebo podle potřeby |e-
den, či oba díly sací trubky. Vysavač za-
pínáme stisknutím vypínače rukou nebo
nohou.
Je-li vysavač opatřen elektronicktým regu-
látorem otáček, umožňuje tento plynulé ří-
zení otáček agregátu a tím i nastavení
vhodného sacího v!ýkonu podle druhu vy-
sávaných předmětů. Některé z nich jsou
informativně uvedeny na štítku regulace.
Pokud je větší pokles napětí v síti a vy-
savač se při zapnutém vypínači a knoílíku
regulace v levé krajní poloze nerozběhne,
je nutno pootočit regulačním knoílíkem
směrem k Wšším hodnotám nastavení. Po
rozběhu motoru ie možno knoflík vrátit do
původní polohy. Ukazatel snížení sacího
yýkonu má správnou íunkci pouze při nasta-
vení regulátoru otáček na maximum.

Technická data

Napětí: uvedeno natypovémštítkuvÝrobku

Příkon 500W 600W
Max. množstvívzduchu 24 dm3. s,126 dm3. s-l

Spotřebič je odrušen nastupeň RO2. Prove-
dení výrobku odpovídá mezinárodnímu do-
poručení CEE a příslušným předmětovým
csN.
Všechny opravy v záruční době osobrĚ doru-
čené provádí v Praze Elektro-Praga servis,
Jindřišská 30, Praha 1, v Brně Elektro-Praga
servis, Poštovská.4, Brno, v Bratislavě Elekt-
ro-Praga servis, Čs, armády, Bratislava. Ze
Severomoravského kraje zasílejte Gechny
záruěnl opravy na adresu OPOS, Jaselská 1,
736 01 Havířov. Odjinud zasílejte všechny zá-
ruční opravy na ad_resu Elektro-Praga servis,
539 16 Hlihsko v Cechách. K opravě na zá-
ruku nezapomeňte přiložit řádně vyplněný
záručni l ist. Na mechánická poškození a vady
prokazatelně zaviněné zákazníkem se áruka
nevztahuie.
Opravy po záruční době svěřujte odborným
elektroopravnám v místě bydliště, případně
v nejbližším okresním městě.
Výměnu součásti, která vyžaduje zásah do
el. části spotřebiče, může provádět jen
odborná elektroopravna,
Jejich seznam a adresy jsou k dispozici
ve všech prodejnách s elektrospotfubiči.
Shora uvedené servisní opravny našeho
podniku opravy po uplynutí záruky ne-
provádějí.
Nepodstatné změny od standardního prove-
dení, které nemají vliv na íunkci výrobku,
si vyhrazujeme.
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