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návod k obsluze
z řady společných přednostitěchto VysavačŮ

]e možno vyzvednoul podslatné sníž€ní
hlučnosti, doýal€čně ve]ký prachový íiltí s
rnožnoslí rychlé a hyqien]cké Výměny, Prác
rovněž Lrsíradňuje zá5obiik, ktelý umOžňt]]€ pii

vysává|iVozit malé příslUšenstvís sebou DVa

Výí!kové miklo1i]try zabraňuií úi]kU
mikroskopických čáslc pBchu, Náíaznik z
měkčeného plaďU zabraňLlie poško?eni

nábytku pň VysáVání. oba typy VysavačŮ isou
v\/baVerly poijstkoU proti piehiátí molorU.

Důležilá upozOlnění

, PiedUvedenin] do prOVOzusipeči!ě piealěle
náVod kobsluze a proh édnĚte Vyobraž€ní na

obíázchh a návod Uschove]te,

- Pokud byl Vysavač skladován pi'nižšicll
leplotách, nejpr!e jej akllnalzU]te, číínž se
odďla]lí zaiuhloý mazacilro luku v ložiskách
a zachová se mechanlcká pevnoď dí]Ů

z plastu.
, Zkonlío]uite, zda údaj na lypovéín štíiku

odpovídá napělí V elektíické zásuvc€.
- Spotřebič j€ pňlpúsiné pnpojit jen na

elektíickou sil, jejíž instalace odpovídá ČsN,
- Vysavač nenecháveile v píovozl] bez pň-

lomnosli obsluhy,
- Vysavač n€ní Uíčen pm vysávání mokých

n§bo vlhkých podlahovýctl k}.tjn. Pň pro-

niknuí vlhkosli do aqíegálu ,zniká n€bezpečí
j6ho poškození a \ryřazení z píovozu. Na tento

drlh závady Še nevztahuie nárok na záruční
0pravu.
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- Pň vysávání velice jemného píachu, napi.
jemného plsku, cemenlového prachu a po-

dobně, se mohou ucpal póry píachového

lihru. Tím se zmenší prúchod vzduchu a sací
výkon §ábne. Je prcto lřeba v takovém pří-

padě papírový íi]tvyměnil, ikdyžještě není
p]ný.

přísIušénslví

- sacíhadice s íelulacísáni
sacitrubka dvoudilná ldle plovedeiíz p asiu,
nebo kovová)

- podlahová hubice
polštáiová hUbice

VysáV3cíkaíliič, kerý se nasazuje na po]štá

- štélbinová hubice

Podlahová hUbice j€ Určena pío vysáVání
všech díUhŮ podlah, Hubice je naslavite]ná pío
vysáváni kobelcŮ (obr, 1) bez Vysunulýcil
kartáčů a plo Vysávánífuídých pod]a]r § Vysu-
nun/mj kartáč] (obr, 2).

čiš|éní
!ijiik!l

Polšláiová hUbicE ie
čalo!něného nábylku
automobiU apod, (obt 3)

ulčena k
, oděvů,

Vysávací l(a áč se nasazuie na polštáiolou
hubicia sloužík čštěnízácLon okenních rámů,

stoianŮ na l§ětiny apod, (obí 4),

Štělbinová hubice je Urč€na k vysávání na

těžko pístupných m{sl€ch, napí, mezi polštáň

čalouněni, v zářez€ch pío skla V náby,iku,

v knihowách apod, (obr 5),

vybavenOst a lechnická
podte typŮ:

dala vysavačú

- ukezat€l€m sníženf sacfio Ýikonu
, dvěma mikíoli|líy
- pojistko8 potj přehňť moloíu
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Technická data

Napěií uv€deno nalypovém štítku výíobku
pňikon uvedeno na typovém štilku !ííobku
ilax množstvívzduchu 31 l,s 1

Z h]edislJ eleklíomagnetické kompatib]lry

\^ý.obek odpovídá požadavkŮm směrnic€ Es
č,89/336,

Výíob€k odpovídá stupni odíušení dle ČSN

EN 55 014.

Plovedení,Výíobku odpovídá mezlnárodiím
normánr a CSN.

N€poastatné odchylky Od standardniho
provedení, KeÉ n€maií V]V na funkc], si

výlobcevyhmzuje

ETA 2406

VysaVač je vybaVen]

ukazaielem snižení saciho !ýkonU
- dvěfira mlkíoíi]try
_ po]islkOU píO1l přehŘtí motoru

- e]€lftonickou le!UlacíVýkonU

Technická data

Napěli Uvedeno natypovém štílkr Výíobku

Piíkon uvederro na lypo!ém šiítk! Výíobku

N4ax, množ§t!ívzduchu 31 ls 1

Z hledjska elektroínagnetické kofirpaljbilily

Výíobek odpovídá požadavkŮm síněrnice Es
č. 89/336.

Výíobek Odpovidá slupni odrušení db ČsN
EN 55 014,

ProvedeníŤiíobku odpovídá mez]nárcdním

noímám a CsN,

Nepod§tatné odchy]ky oó siandaídního
píovedenÍ, klelé nemaiÍ vliv na íUnkci, si

Plíprava vy§ayačé k použlí

z !rysavače vytáhnéte potiebnou dé|kl plívodní

šňl]rý a její vidllci zasuňle do eleklíické
zásu!4(y, Do saciho otvoíu vysavače zasuňte

koncovku had]ce (obí. 6) a páčkou pootočt€

V llbovolném směru na doraz. Na díuhý konec

hadice nasuňte sacítrubky s poiíebnou hub]cl

(obí, 7), sešlápnutím tlačítka označeného

symbolem 0 uveúe Vysavač do chodu
(obr 8),

Pokud ie sacívjýkon příliš silný, pootevleíe

regllací saciho Výkonu na dížadle sacíhadice
(obr, 9), nebo nasta!,le €leKronický íegulátor

sacího Výkonu otočnýín potenciometr€ín
(u lypu ETA 2406), na jehož dláze je uv€den

ekonomický stup€ň EKON, kdy je dosaž€no

opt]málního pomďu mezi úč]nností vysá!ání
a příkonem W$vače (obí, 10),

Pokud je sacívýkon slabý, nejpíVe zkonřo
lU]te:

- zda neníoteviena leoL]lac€ saciioVýkonu na

dlžadlehadice
, zda rreníplný píachoVý fltí
- zda nenieLeKron]cký Égulátor sa0ího výko-

llu naslaven na nizký stupeň

signaliZace saci}o výkonu

L]kazate reaguie na každé Uzavieni sacího
píosloíU, KontíoLu sacího výkOnu prov€dte

zvednulím podlahové hubice nad vysáVanou
plochou, Pokud se na s;onaIizaciob]evilíVal€
čďve|é pole (obr 1] ), znarnená10, žeje nutné

vyrněn]l papíroVý Jlllí,

l-J končení vy§ávání

Po skončení vysáVání vždy Vypněle lysavač
sešIápnutím tlačitka 0, Vt,láhněle Vidlici

DilvodnisňŮry ze.ásuvlry a sešlápnéle ddčiko
ae symbolem vldlice (obí, 12J, Šňůra se
automatic|ry navine. Pokud nedojde k Úplnému

navinuť pňvodní 'šňOíy, je třeba lulo cca
o 50 cm Dowtáhnout a znova sešlápnoul
ťačnlo. Funkce navljáku je spole']livá jen pň

pokojové teplotě. sací hadici odpojte po_

oločením páčky do podélná osy rysavače, .
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Ukládán í příslUšen§lví pod vfto

lV]a é píslušenslví (pOlštářová hUbice, VysáVací
karláč, štěóinová hublce)je možno ukádat do
žásobnftU pod Víko (ob[ 18), čírnž j€ pňpmve,

no k okarnžitému použtl Poku pň otevílrání vika
použ]jete Většítlak a pieko|ále kajníodklOpnou
polohu Vika (obr, ]8), !rysm€kno! se pantyVka
ze svého Uložení, kied provází pnskayi zvuk,
Ne]edná se o poluchu, parrly vka nasadte zpěl
dO otvoíŮ a íunkce vikaj€ opětroímální.
BeZpečnoslní poiistka nedovo]i Uzavřit proslor
p8chového 1lltíu zásobník€m, pokud obsluha
Zapoínene Vložil papiroVýíllr (obl, 19),

Vysavač€m prccházejíci vzduch chladí aqre!át,
Vycháze]íci 1epý vzd!ch není i€dy známkou

POjistka ploti přehřátí moloru

Do]d9 liV dŮs edk0 piep]ně|ého pmchovéhoí]l

tíU nebo ucpaných dilcŮ piisUšenstvi
k nadměrnému oi€plení mololu, aulornatlclq
vypne Vratnálepe]ná po]htka chod motoíL. Vy-

savač Se zaslavi, V lomto piipadě odpo]te
záýlčku piivodnišňúryZe sítě a Odsiraňle Výše

UvedeaézáVady, Diive, nežvysaVač znoVú UVe

dďe iD chodu, ponectne ]ej cca ] ]lod]nu

výměna plachového l;ltltl

0dklOpte Víko Vysavače zmáčknUliín obdé iik0-
Vého záVěrL] na u adníčásti Vysa!ace (0bt ] 3),
Vyjíněte zásobnik s piís|ušenstvím a placho-
Vým íltrem, Napněný píachový Jllí uvonte
pooloč€ním Ď€rvené páčky lob. ]4) NOVý pa_

pilový íihí zasuňte za žebru v zásob|iku
a zajislěle čerVenoLr páčkoLr (obt 15) ZásObník
s takto Uloženým J]lirem Vložůe u pěl na píostoí
vysavaĎe a pikopíl€ Vkem,

výměna a čištění m iI(loliltlú

l\4ikroíiltíy ie lieba zbaVit občas mkoskopické
ho plachu, kt€rý je jirnizachycován. Odstranúí
píachu prov€de vykl€páníim, Po uíčté době,
přib]ižně p0 naplnění5 ks papílových tilid, je

třeba oba dva mikloíillly vyfiěnil za nové,
Sacímikoillí V prosioíU pra0hového íihru vy,
jmáe tahem nahoíU a Vyměňte za nový (ob(
'l6). Výíukový m]kíoíltr V zadní části Vysalaóe
\ryjměte lahem za žebío lělesa ínikoí]ltfu
(obí. 17). Zasunutí mikíoiiltru píovedte opač-
ným zpŮsobem. NedopoíUčUjem€ vysáVat bez
nasaze.rich ínikíoliltrů,

Udlžba

Wsavac ie Vvíoben z p]aslŮ a píolo ho chranle
pied Vy!šikplotou nez 700c, povrcl] Vy\aVace

ošetňlile íněkkým vlhhým hadřikeín,
Pro zabazpečeni bezpoíUchového chodu vysa-
vače doporučljerne asl po 300 hodinách
provožU, nejdéle Však po 3 ]etech, dál provést

odboínou opravnou konlrolu Uh|ilových karlá-
čŮ a piípadné domazání kuličko\^ý§h ložisek
malacímfukeín na Vysokootáčková |ožiska, -

Výměnu součáslí, l(eÉ Vyžaauji zásah do €l€k-
tdcké částl spotř€biče, mrjže píovádét jen

odborná elekíoopÉvna, Výrobek je určen pou-

ze pro použíýánív domácnosli,
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0pravy §polřebičů v záluční době,
osobně doíučených, píovádí;

v Praze: ETAa,s, - seíVis,
Xňžlkova 75,186 00 Přaha 8;

v Brně: ETA a,s, -seryjs,
Dvoákova 4,602 00 Bmo-

0pravy osobně doručené i zasla]ré poštou

ETA a.s-, seíVis,
Junomannova 70, 53916 H]irrsko

U N |VERSAL ELE(TBo, Junácká 1,

736 0] Havířov-Bludovice

PcHOs, spo. s to,, RŮžový pahoíek549,

738 0] Fnýd€k-tllí§tek

ELMOT Ýo,s., Blalroslavova u|,, Husova
kolo]lie,370 01 České Budějovice

ELEKTR 0KOV TrUhov, Petň'kov]cká 32,
54] 38 TíUtno! 3

ELGAscENTRAL, Ječná 22,303 70 P]zeň

ELEfiROsEBV S Špeík, Chelč]ckého 279,
500 02 Hndec KráLové 2

VE sloýen5k€ epUblice opraVy píoV;di ly,lO

539 16

ETA Siovakia - servs, MJ,,1ná 17,

8]1 07 Bútislava

V LLA, a,s,, c|rapčiakova 1,

052 0] spišská NoVá V€s

I1ANTA žvolen Hvieždoslavova 24,
960 00 Zvo]en

odjinud zasílejte Všechny opravy na

ETA a,s. seívis, Jungmannova 70,

K opíavě v záručnidobě nezapom8ňte pňložii

řádně Wplněný záíuční list, výrcbek zasi]eite

iádně zabal€ný v onginálním obalu s pňtsluš-

nými vnitřními Vložkami. Pokud výíobek
nebudelakto zabalen, nebudeme zodiovídat za
poškoz€ní, kieíá by mohla wniknout během
přepíavy. V takovém případě výrobek bude
opraven za Úhíadu. Na mechanická poškození

a Vady zaviiěné zákaznftem, se záIuka
nevztahuje.

0pravy po záručnídobě
svěřuíie pouze odboíným e]ektroopravnám,
Uvedené servisní opíavny našeho podniku

opíaw po uplynutí záíuky nepíováděií.

opíavy po záíučnidobě povádějí opíavny:
UN|VERSAL-ELEKTR0 HaÝířOV,

PCHOS Fnidek-[4íSlek,
ELEKTBOKOV TíUhoV
ELGAScENTRAL Plzeň,

Adlesář podnikových prodeien
186 00 Píaha 8, Thámova 17

149 00 Praha 4- chodov Šenola 2232,
0D Růže

539 16 Hlinsko, PoděbŘdovo náměstí12
500 02 Hradec KláLové, ČsLA231
602 00 Bíno, Dvoiákova 4

753 66 Huýopeče nad BečVoU, ul. Douhá 253

73s 9] Jab|Unkov, Maíiánské iáměslí 3

771 00 olomouc, 0stružnjcká 19

784 01 Lllovel, Palackého ]6
709 00 0slrava 1, Nlariánské Holy,

28- iina24a

EIA 29196

l oo% ;cyklovaný papílr fb


