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Z řady společných předností těch1o
Vysavačů je možno VyzvédnoL]t

dostalečně velký prachový 1ijtí s
rírožností rychlé a hygienické výrněny,
Píáci íovněž Usnadňlje žásobn!k,
klerý umožňUje přj VysáVáni Vozit
malé piíslUšensivís seboU, DVa VýíU-
kové mikroí llry zabraňljí ún kt]

nrikíoskopi.kých částlc prach!.
Náraznk z měkčeného p]asiu
zabraň!]e poškoženi nábytku pii
Vysáváni. oba lypy Vysavačů jsoU

Vybaveny pojistkou proti piehiáti

Dúležitá upozornění

Pied Uvédením do plóvoz! s]
pečivě piečlěle náVod k obslL]že
a proh édněle vyoblazení na
obrázcich a náVod t]schove]te,
Pokud byl vysavač sk]adován při
nlžší.h tepolách, nejpíVe jej ak]i-
matizujie, čímž se odslíaní
7áluh ósl mažacího luku v

e zachová
mechanic,lé pevnost di]ů z plaslu.
Zkon1loluit€, zda údaj na lypovém
štítku odpovídá napětí V eleklrickó

spoliebič je přhusiné připójit jen
na e|eklrickou sť, jejíž inslaace
odpovidá csN,

VyšavačnenecháVejte provozu
bez př'liomnosti obsluhy,
Vysavač není Ulčen prc \ysáVání

VLhkých
podlahových krytin, Při ploniknulí
V]hkosli do agr€átlr Vzn ká
nébezpečí jeho poškození a
ýyiazefli z ploýózu. Na ténlo díuh
záVady se nevziahuje nárok na

- Pii Vysávání Vél]ce jemJrého
plachU, napi- jernného písku,
cerneniového prachu a podobné,
5e mohou ucpal poíy prachového
i]ltlLr, Tím se žrnenší plůchod
VzduchLr a sací Výkon sábne. Je
prolo tieba v 1akovém případě
papí.ovÝ 1ihr Vyměni1, i když ješlě

- sa.i had]ce s regUlací sáni

- saci 1lubka dvoudí]ná (dLe

prcVédeniz plaslu, nebo kovová)
podlahoVá h!bjce
polšláiová hUbce
VysáVací kanáč, ktelý §e nasazu]e
ia polštáiovo! hUbic
šiéó].ová hUb]ce

Podlahová hubic€ je Ulčeia pro
vysáVání Všech dluhů pod ah. HL]b]ce
je naslavile]ná plo vysávání koberců
(obí, 1) bez Vysunllých kartáčů a pro
VysáVání tvídých podlah § Vy§Lrnulýríri
ka,láói (obí. 2],

Polšlářová hubice je určéna k
čišlění čaloUněného nábylkU, oděVů,
VnilŤku automob]]U apod, (obl. 3),

vysávacl kanáč §e nasazuje na
polštářovoU hubici a slouží k čišlění
žáclon, okenních rárnů, stojanů na
kvěliny apod. (obl. 4)-
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Šiěíbinová hu ,€ ]e Ulčena k Vysá-
Vání na lěžko příslupných mísléch,
naPř, mezi po štáii čalouněnÍ, V
záíezech pío sk a v nábylku, V
knihovnách apod, (obr, 5),

Vybavenost a technická dala vysá-

Napěli uvedeno na
lypovéín
šlilkU 4'r

Pi]]<on 950 W
N{ax. množs1, VzdL]ch! :l dm3s ]

SPoliebič Vyhov!]e §lUpn odlUšeni
Bo 2 Provedení VýíobkL] odpovídá
mF7 niló.].im normám i csN

ETA 1406

VySavač ]é Vybaven:

- ukazale em sníženj
dVěma m]kloíiltry

- poislkou proti přehiálí molol!

ETA 2406

Vysavač ]e vybaven:

- lkazalelem sníženísaciho VýkonU
dvěma ínikroíihry

- pojislko! pfoli přehřálímotor!

- eleklron skou íe9! ací Výkonu

Technická dátá

Napělí

šli|ku \^ií,

Máx ňnóršl V7dučhu

Spolřeb]č vyhovuie, slL]pni odlušéni
Ro 2, Plovedení VýrcbkU odpovídá
mézlnárodním nolmám a csN,

Plíplava vysavače k použitl

Z Vysavače Vtiáhněle potřebno!
délkU příVodni šňůíy a jeji Vidljci
zasuňle do e eklrické zásUVky, Do
saciho olvolu Vysavače zasuňle
koncovku hadice (obl,6) a páčkot]
pootočte V ibovo]ném směr! na
dolaž Na druhý konec hadice
nas!ňle sa.íl.Ubky s potřebnor] hUbi-
cí (obr,7), Sešlápnulím tlačilka ozna
čeného symboern o uvedle rysavač

Pokud je saci výkon příliš silný,
poo1€Viete régť]lac saciho Výkonu na
držadLé sací hadce (ob., 9), nebo
nasta\re elektíon cký regLr álor sacilro
Výkont otočným polencio.nelrern (L]

iyprr ETA 2405), na jehož dráze ]e
uveden ekononrlcký stupeň EKoN
kdy ]€ dosaž9no optimálnilro poměr!
me2i účnnosti VysáVáni a pikonem

Pokud je sací výkon slabý, n€jpNe

- zda neníotevřena regu ace §aciho
výkonu na držadLe hadice
zda néníplný píachový íi1l

- zda není e]eklíonjcký léqu áloí sa
.iho Výkonu náslavén na nizký SlU-

signalizace sácího výkonu

Ukazalel reaguje na každé Uzaviení
sacího Prostolu, Konllolu sáci|o
Výkonu provedle zvednutiín
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re
podlahové hUbi.e nad VysáVanoU
p]ochou. Pokld se na signalžaci
objéVi trvale čéwené pole, lobr, ]])
znamená 10, že je nulné vyměn!

Ukončení vy§ávánl

Po skončeni VysáVáni Vždy Vrypněle
vysavač sešlápnulim 1ačílka,
Vytáhněle Vd]ic piivodni šňúly ze
zásuvky a seš ápněle 1lačilko se
symbolem Vid ce {obl. 12) Sňůía se
automalicky navine. sací had c
odpojte pooloče.im páčky do
podé]né osy vysavaČe.

Výměna prachového liltrLj

odkloPte Viko \rysavače zmáčknuim
obdélnkového závěru na zadní části
Vysavače (obl, 13), V,yjměie zásobnk
s příslušenslvím a píachovým 1Llíem.
Naplněný plachový íilll uvolnite
poo1očením čeruéné páčky (obr, ]4,
Nový papíirový íil1l zasuňte za žebrc
V zásobniku a zajislěle červenou
páčkou (obí. 15), Zásobnft s taklo
Uloženým iiltíem vložil€ zpěl na
prostor Vysavače a př]klopíie Víkem,

výména a čjštěnl výluk ého mi-

Výílkové mikíol]1ry ]o lřeba zbavil
občas ínikroskopického prachu, klerý
je jmi záchycován, odsilanění
plachu prcvedlé Vyk|epaním. Po Urč
lé době, přlbližně po naplnění 5 ks
papírových 

'illíú 
je třeba oba dva

výíukové mikloíiltry vyměnit ža
nové. sací m]kíoliL1l V prosloru
píachového J ill rL] Vyjměle lahem
naholu a Vyměňle za nový (obí. ]6,
VýíUkový mikrol]llí V zadní čásli Vysa,
Vače !,yjměle tahem za žebro lělesa
m]kíoíiltíu (obr, 17), zasunulí nrikío-
1ltíU píovedle opačným způsobem,
NedoporučUienre V}sával bez nasa

Ukládánl přísluš€nslvl pod viko

I,4a é přísl!šenstv' (poLšláiová hLrbice,
VysáVa.í kartáč, šlěóinová hUb]ce) j€

.rožno !kládal do zásobnkU pod
Vko (obr, ]8), čírnž ]e pi]píaveno k
okafiržliému použi!í. Pokld pi
otevilání Vka po!ž]jéte vělŠÍ 1lak a
piekonáte klajní odk]opnoU po oh!
vika (obr ]8), \,rysmekno! se panly
vika že svého Uloženi, ktelé píovázi
Pr;skaý/ zvLrk, Nejedná se o
poruclru. panly vka nasadie zpět do
olvoli] a íUnkce Vika je opět

Bezpečnostnl pojislka nedovo i

uzaviil plostol prachového iillrLj
zásobnkem, pokLld obsluha zapo-
mene vložit papírový íitr (obl, 19),
Vysavačem procházející Vzduch ch]a
dí agíegát. Vycházejíci 1e9ý Vzduch
není tedy známkou Póluchy vysa-

úarzua

Vysavač je vyíoben z paslů a ploio
ho chíaňte před vyšší leploiou než





vysávžco osellu]ié
měkkým V]hkým hadřikem,
Plo zabezpečení bežponr.hového
chodU Vysavače dopor!čujerne asi po
300 hodinách plovozu, nejdéle Však
Po 3lelech, dái píovésl odbolnou
ópravnou kontrc]u uhiikových karláčů
a piípadné domazání kUličkových
ložisek mazacim 1!kem na vyso-

VýměnU součáslí, kieíé VyžadUjí
žásah do elektrické části spolřeb]č€,
nrůž€ provádět jen odborná

oplavy spotřebičťl v zářuónl době,
osobně do.Učených. plovádi V Praze
ELEKTRo-PRAGA Hlinsko seNis,
Kř žkova 75, Plaha 8, V 8íně
ELEKTRO PRAGA ELTos, seN s,
Veselá 3, Brno, V 8íal]s]avě
ELEKTRo-PRAGA serVis, Špilá]ská
25. Bíalislava, V seve.omoíavském
kraj! plovádi oplavy oscbné doíUčené

UNlVERSAL-ELEKTRO, JUnácká ],
736 01 Havliov-Bludov]ce a PcHoS,
spo s r o., F]ůžoVý pahorek 549,
738 0] Frýdek N4islek odjinL]d zasi
eite Vš€chny oplavy na adresu
ELEKTRo-PRAGA s€íVis 539 16

ELEKTRo.PRAGA Hlinsko, a, 3

8

n§k lskána N,4or TiébóVá

K opíavě V záluční _-Je neza-
poméňte pribžii ládně \ryp]něný
záruční isl, Výrcbek zasílejle iádně
zabalený V orjq]nálním obalu §
přislušnými Vniliní.ni Vložkaríri. PokUd
výlob€k nebude lakto žabalen, nebu-
deme zodpovídat ža poškození, která
by moha Vzniknoul během přepravy.
V lakovérn připadě Výrcbek bude
opíaven za úhíadu, Na mechanická
poškozeni a Vady zaviněné
zákarnkem se záruka nevaah!je.

opravy po záíuční době svěiljle
poL]zé odboíným €]eklrcopíavnám,
shora UVedené servisní oplavny
našeho podn]kU oplavy Pó 1]pynuií
záruky neprovádé]L UNlVERSAL-
ÉLÉKTRO HaVřoV a PcHoS Fnidek-
[,4islek oplavy po Uplynutí záíuky

NepodsIatné znrěny od standardniho
proYedeni, kteíé nema]iVl]V na íUnkci,

Adleséř podn ikových Prodején

]8600 Píaha 8, Thámova 17

- 600 00 Bino, Veselá 3
8]] 08 Blalslava, Špnálská 25

- 5390] H insko, Námě§lí 12
5oo 02 Híadec Kíáové, ÓsLÁ 231

- 530 02 Paídubice,
Tř, 17. lisiopadu 229

- 753 66 Hlslopeče nad BečVo!,
Lr l, Rybniček

- 739 91 Jablunkov - parking záVodu

- 771 00 olomouc, osiružnická ]9

- 784 01 Lilove, Pa|ackého 16


