


Elektr;cky vysavač ETA +t 3 doplnu|e

řadu vyráběných vysavačů o nejvýkon-

nější typ, u něhož byla uplatněna veš-

kerá technická zlepSení špičkových vý-

,obk,i.

Pla;ť vysavače je kovový, ostatní doplň-

ky tvořící kompletní vzhledouou část,

jsou z plasticke hmoty.

Předností tohoto vysavače je vysoky

sacívýkon,maximální pohyblivost a sta-

bilita, rozptýlení vyfukovaného uzdu-

chu, naviják přívodní šňůry a možnost
. -. l l . .lpílpojenl píloavnycn zarlzenl na vylu-

kovou stranu. Vysavač je též u;lbau.n

signalizací plnosti prachového filt,u a

velmi výkcnnou kobercouou hubíci.

PŘÍSlUŠENSTVÍ
ohebnó hodice s regulótorem sóní
dvoudílnó socí trubko
kobercovó hubice
polštóřovó hubice
univerzólní hubice
štěrbinovó hubíce
kortóč no rodiótory
popírové sóčky



Ohebnó hodice (obr.t)

spojuje vysovoč s procovními nóstovci {obr.2l.
Reguloce sóní umožňuje vysóvot rolměrově molé
o lehké předměiy, koberce, přikrývky, zóclony o ji-
né bez nebezpečí, že se k hubici pevně přisojí
nebo budou hubicí vsóty. Proud rzduchu se regu-
luje posouvóním reguločního prstence, ktený ote-
víró nebo uzovíro otvor v pevném kolenu hodice,

. Při úplném uzovření tohoto otvoru vytvóříme mo-

ximólní podtlok no procovním nóstovci - vysóvó-
me s plným výkonem vysovoče.

Kobercovó hubice (obr. 3)

je určeno pro vysóvóní koberců i tvrdých podloh.

Velkó plocho hubice spolu s výkyvným o otočným
kolenem zojišťuje dobré vedení hubice po vysó-

voné ploše. Je opotřeno výsuvnými kortóči (obr. 4},

ovlódonými nožními potkomi. Vysunutí kortóčů do
procovní polohy provódíme se_šlópnutím levé
potky hubice, přičemž dosud zosunutó provó pot-
ko vystoupí z těleso hubice, Opětné zosunutí

kortóčů docílíme sešlópnutím prové potky. Uvnitř
socího otvoru hubice je umístěn sběroč nití, který

mění výškovou polohu spolu' s vysunutím nebo
zosunutím koňóčů. Kortóče použijeme pii vysóvóní
tvrdých podloh (linoleum, porkeiy, dřevěné pod-
lohy opod.), Nedoporučujeme jimi vysóvot kober-
ce, protože se vyčesóvó jejich vlókno o koberce
se ničí.

Zochycené nečistoty no kortóčích i no vnitřní
ploše hubice vysojte štěrbinovou hubicí. Občos
otřete i povrch procovních nóstovců, no které se
nochytó proch vlivem elektrostotického nóboje.

Polštóřovó hubice (obr. 5}

se používó k čistění nóbytku, zejméno čolouněné-
ho, vnitřku outomobilů, oděvů, gobelínů, zóvěsů,
žíněnek opod. Vétšinou se nosozuje přímo no hi.
dici, pouze při čistění gobelínů o vysoko upeÝně-
ných zóvěsů používóme jednu či dvě socí trubky.

Univerzólní hubice (obr. 6A)

mó tu přednost, že různým sestovením lze ji
použít joko vlosový kortóč, kortóč no šoty o spe_

ciólní hubici. Při rrosozovóní jednotlivých kortóčů
no univerzólní hubici zosuneme nejprve róm kor-
tóče hóčkem do otvoru v přední čósti hubice.
Potom přihneme jozýček pojistky tok, oby smě_
řovol dovnitř hubice o pomocí dvou výstupků.
smóčknemd obo dílce ož zoskočí pojistko do své
přidržovocí polohy-(obr 7l, Vyjímóní kortóče se
provódí tok, že jednou rukou uchopíme hubici zo
vólcovou čóst o druhou pok zo dvo výstupky no



kortóči, Tohem od sebe vyskočí pojistko kortóče
ze své přidržovocí polohy. Stejným způsobem
postupujeme pii nosozovóní o vyjímóní spéciólní
hubice.

Vlosový kortóč (obr. óB}

slouží k čistění zdclon, nóbytku, okenních rómů,
stojonů, květin opod, Všechen proch, který je zví-
řen jemným kortóčem, je strhovón nosóvoným
vzduchem do vysovoče, což umožňuje vyčistit i
těžko přístupné štěrbiny o zóíezy.

Kortóč no šoty (obr. óC)
je především určen k čistění oděvů, čolouněného
nóbytku, polštóřů opod.

Speciólní hubice (obr. óD)

S touto hubicí lze dokonole vysóvot rohy čolouně-

ného nóbytku, zejméno pok gobelíny, zóclony, zó-
věsy, nízké prostory, kouty opod. Róm hubice je
opotien příčnými žebry, kteró zobroňují vtohovóní
lótek do hubice. Je lehce ovlodotelnó, neboť její
klenutý tvor nedovoluje přisóvóni.

štěrbinovó hubice (obr. 8)
je určeno pro vysóvóní v těžko přístupných mís-
tech, joko nopř. mezi polštóři čolounění, v zóře-
zech pro sklo v knihovnóch o všude tom, kde
není možno použít jiné příslušenství.

Kortóč no rodiótorr (obr. 9}

se nosozuje'no štěrbinovou hubici o je určen k
čisténí mezer mezi jednotlivými člónky rodiótorů
o k podobným účelům, Procuje no stejném prin-
cipu joko vlosový kortóč, tj. proch zvířený kortó-
čem je strhovón nosóvoným vzduchem do vyso-
voče.



Před uvedením vysovoče do chodu zkon-
trolujeme, zdo údoj no typovém štítku
odpovídó nopětí v zósuvce, Spotřebič je
přípustné připojit jen no el. síť, jejíž in-
stoloce vyhovuje Elektrotechnickým před-
pisům o příslušné ČSN.

Rukou nebo nohou přidržíme vysovoč
o vytóhneme potřebnou délku přívodní
šňůry, jejíž vidlici zostrčíme do el. zósuvky
(obr. t0). Potom nošroubujeme do socího
otvoru rovný konec socí hodice o no dru-
hý konec nosodíme jednu, nebo obě socí
trubky o potřebný 'nóstovec, Stisknutím
knoflíku oznočeného číslicí1 uvedeme vy-
sovoč do chodu. Po skončení vysóvóní
vypneme vysovoč stiskňutím knoflíku ozno-
čeného O, vyjmeme přívodní šňůru ze
zósuvky o zmóčknutím knoílíku se symbo-
lem vidlice přívodní šňůry novineme tuto
no novijók. (Knoflík držíme po celou do-
bu novíjení.) Aby při novíjení přívodní
šňůry nedošlo k poškození vysovoče, do-
poručujeme před zmóčknutím příslušného
tločítko přidržet přívodní šňůru zo vidlici
ož do úplného zosunutí, V přípodě, že
nedojde k novinutí šňůry v celé délce, po-

vytóhneme ji o opětným zmóčknutím knof-
líku docílíme její úplné novinutí.
Použijeme-|i některé přídovné zqřízení,
které procuje no principu vyfukovoného
vzduchu, musíme nejdříve stisknout tločít-
ko oznočené šipkou. Tím se otevře víčko
o objeví se výfukový otvor, do kterého zo-
šroubujeme socí hodici, no jejíž druhý
konec nosodíme použité zořízení(obr. 11).
Při použití popírového sóčku postupujeme
nósledovně: vysovoč postovíme no zodní
kryt o stisknutím zóvéru otevřeme kryt
přední, Okroj popírového .sóčku jemně
pomočkóme, oby byl měkčí o netrhql se.
Tokto uprovený sóček vložíme do kroužku,
který jsme předem odřízli od nosníku pro-
chového filtru z plostické hmoty. Okroje
přehneme o spolu s kroužkem nosuneme
no hrdlo předního krytu (obr. 12).
Ukozotel plnosti proehového íiltru je se-
řízen no použití popírového sóčku. Obje-
ví-li se v okénku ukozotele místo boivy
bílé borvq červenó, je popírový sóček zo-
plněn o je nutno jej vyměnit,
Vysovočem prochózející vzduch chlodí vi-
nutí motorku, o proto je vyíukovoný
vzduch teplý. Nepovožujte toto zo zóvodu,



Je-li vysovoč opotřen elektronickým regu-
lótorem otóček, umožňuje tento plynulé
řízení otóček ogregótu o tím i nostoveni
vhodného socího výkonu podle druhu vy-

sóvoných předmětů. Některé z nich jsou

iníormotivně uvedeny no štítku reguloce.
Pokud je větší pokles nopětí v síti o vy-

sovoč se při zopnutém vypínoči o knoílí-
ku reguloce v levé krojní poloze neroz-
běhne, je nutno pootočit reguločním
knoílíkem směrem k vyšším hodnotóm
nostovení, Po rozběhu motoru je možno

knoftík vrótit do původní polohy.

Všechny oprovy v zóruční době provódí
v Proze Elektro-Progo servis, Proho 1, Jin-
dřišskó 30. V Brně Elektro-Progo servis,
Brno, Poštovskó 4. V Brotislově Elektro
-Progo servis, Brotislovo, Čs. ormódy 21.

Ze Severomorovského kroje. zosílejte
všechny zóruční oprovy no odresu TRIAS,
73ó01 Hovířov Vll, českó ul; 1. Odjinud
všechny zóruční oprovy zosílejte no od-
resu Elektro-Progo servis, 5391ó Hlinsko
v Cechóch. K zóruční oprově nezopomeň-
te přiložit řódně vyplněný zóruční list. No
mechonickó poškození o vody prokozotel-
ně zoviněné zókozníkem se zóruko ne-
vztohuje, Oprovy mimo zóruku svěřte vždy

odbornému zóvodu. Nepodstotné změny
od stondordního provedení, které nemojí
vliv no funkci výrobku, si vyhrozujeme.

TECHN|CKÁ DATA

Nopětí; Z2oV
Příkon: 750 W
Moximólní podtlok: 1800 mm Vs
Moximólní množství vzduchu: 28 l/sec.

Při výměně uhlíkŮ požodujte tyto vždy v odbor-
ných prodejnóch s udóním typového číslo výrobku.

Spotřebič je odrušen no stupeň RO 2 (střední
irez 5), Provedení odpovídó mezinórodní normě
CEE o čSN.
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