
ETA n4@7
ETA 24@7
ETA 34@7
elektri cké pod lahové vysavaěe

návod k obsluze



ETA n4@7
ETA 24@7
ETA 34@7
elektrické
podlahové vysavaěe

návod k obsluze

Z řady společných předností těchto vysavačů
je možno vyzvednout bezhlučný chod a
dostatečně velh/ praďtorný filř s možností rychlé
a hygienické uýměny. Práci rovněž usnadňuje
zásobník, hený umožňuje při vysávání vozit
malé příslušenství s sebou. Dva výfukové
mikrofiltry zabraňují úniku mikroskopických
částic prachu. Nárazník z měkčeného plastu
zabraňuje poškození nábytku při vysávání.
Bezhlučný pohyb vysavačů zajišťují odpružená
pojezdová kola. Všechny uvedené typy jsou
vybaveny pojistkou proti. přehřátí moloru a
navijákem přívodní šňůry. Po skončení práce je
možné zavěsit hadici s příslušenslvím na
vysavačv klidové poloze (obí.24).

Bezpečnostní upozornění

- Před uvedením do provozu si pečlivě přeáěte
návod k obsluze, prohlédněte vyobrazení na
obrázcích a návod uschovejte,

- Pokud byl vysavač skladován při nižších
teplotách, nejprve jej aklimatizu|te, čímž se
odstraní zatuhlost mazacího tuku v ložiskách
a zachovává se mechanická pevnost dílů
z plastu,

- Zkontrolujte, zda údaj na typovém štílku
odpovídá napětí v elektrické zásuvce.

- spotřebič je přípuslné připojitjen na elekrickou
síť, jejíž instalace odpovídá CSN.

- Zabraňte v manipulaci dětem a nesvépravným
osobám.

- Výrobek nenechávejte v chodu bez dozoru.

- Výrobek je určen pouze pro použití
v domácnostech.

Vysavač není určen pro vysávání mokných
nebo vlhkých podlahových krytin. Při
proniknutí vlhkosti do agregátu vzniká
nebezpečí jeho poškozeni a vyiazeni z
provozu. Na tento druh závady se neváahuje
nárok na záruční opravu.

- Při vysávání velice jemného prachu, např.
jemného písku, cemenlového prachu a
podobně se mohou ucpat póry prachového
filtru. Tím se zmenší prŮchod vzduóu a sací
rnikon slábne. Je proto třeba v takovém případě
papírorný filtr vyměnit, i když ještě není plný.

příslušenství

- sací hadice s regulací sání

- sací trubka dvoudílná (dle provedení)
teleskopická nebo kovová s držákem

- podlahová hubice

- polštářová hubice





- vysávací kartáč, který se nasazuje na
polštářovou hubici

- štěrbinová hubice

Podlahová hubice je určena pro vysávání
všech druhŮ podlah. Hubice je nastavitelná pro
vysávání koberců (obr. 1) bez vysunutých
kartáčů a pro vysávání tvrdých podlah s
vy§unutými kartáči (obr. 2).

Polštářová hubice je určena k čištění
čalouněného nábytku, oděvů, vnitřku
automobilu apod. (obr. 3).

Vysávací kartáč se nasazuje na polštářovou
hubibi a slouží k čištění záclon, okenních rámů
stojanú na květiny apod. (obr, a).

Štěrbinová hubice je určena k vysávání na
těžko přístupných místech, např. mezi polšláři
čalounění, v záíezech pro skla v nábytku, v
knihovnách apod. (obr. 5).

Vybavenost a technická data vysavačŮ podle
typů:

ETA 1407

Vysavač je vybaven:

- ukazatelem snížení sacího uikonu (obr. 'l2).
- dvěma mikroíiltry
- pojislkou proti přehřátí motoru

Technická data

Napětí uvedeno na typovém štítku uýrobku
Příkon 1 000 W
Max. množstvívzduchu 3'l dm3s{

Výrobek vyhovuje stupni odrušení RO 2.
Provedení _výrobku odpovídá mezinárodním
normám a CSN.

Nepodstatné změny od standardního provedení,
které nemají vliv na funkci výrobku, si
vyhrazujeme.

ETA2407

Vysavač je vybaven:
- ukazatelem snížení sacího vlikonu (obr. ,l2)

- dvěma mikrofiliry
- pojistkou proti přehřátí motoru
- signálním svěilem přehřátí motoru (obr. 1 1)

- elektronickou regulací výkonu ovládanou
z panelu pláště vysavače (obr. 1 1)

Technická data

Napětí uvedeno na typovém štítku výrobku
Příkon 1 100W
Max. množstvívzduchu 31 dm3s4

Výrobek vyhovuje stupni odrušení RO 2.
Provedení yýrobku odpovídá mezinárodním
normám a CSN.
Nepodstatné změny od standardního provedení,
které nemají vliv na funkci výrobku, si
vyhrazujeme.

ETA 3407

Vysavač typu ETA 3407 je vybaven hadicí,
którá obsahuje elektrické spoje. Z toholo důvodu
platí následující speciíická bezpečnostní
upozornění:
- nepoužívejte hadici k nasávání vody
- při čištění neponořujte do vody
- hadici před použitím překoníolujte, zda není
poškozena

- hadici nepoužívejte, pokud je poškozena

Vysavač je vybaven:

- elektronickou signalizací snížení saciho u/konu
pomocí signálního světla (obr. 15)

- dvěma mikroíiltry
- pojistkou přoti přehřátí motoru
- signálním světlem přehřátí motoru (obr. 14)
- autom atickou elektronickou regu lací v.,ýkonu
- světelnou signalizací režimu vysávání
(obr.14)

- krátkodobým zvýšením max. výkonu
(BoosTER)

- ov|ádání rnýkonu a režimu vysávání přímo z
držadla hadice (obr. 13)

Vrchní část držadla hadice je opatřena krytkou,
ve které jsou umístěna tlačítka ovládání
zvýšeného výkonu (BOOSTER) a třípolohové
regulace režimu vysávání.
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Tlačítko zvýšení max. výkonu (BOOSTER -
obr. 13)

Kráikodobé zvýšení výkonu je časově
omezené. Vysavač pracuje na max. cca ,l0 až
15s. Po uplynutí této doby dojde k ustálení
u/konu na zvolený režim vysávání.

Funkci BOOSTER je možno použít cca po
1 minutě. Pokud dojde k sepnutí tlačítka
BOOSTER před uplynutím cca ,l minuty,
vysavač sníží automaticky výkon. Toto
signalizuje nedodrženídoby prodlevy 1 minuta.
Po připojení k elektrické síti je nutno před
použitím tlačítka BoosTER nechat výrobek
min. 'l minutu v óodu.

Tato lunkce je určena k vysání obtížně
VysáVatelných neči§tot.

Tlaěítko třípolohového přepínače režimu
vysávání (obr. 13)

Tímto prvkem ovládání je možno nastavit tři
časově neomezené režimy vysávání: - MlN

- AUT
- MAX

Režim MlN - je určen pro minimální u.ikon
vysavače (vhodný pro závěsy, záclony apod.)

Režim AUT - je urěen pro automatickou Volbu
sacího výkonu podle druhu vysávaného
materiálu.

Režim MAX - je určen pro maximální v.ýkon
vysavače.

Technická data

Napětí uvedeno na typovém štítku
Příkon 1,100W (při íunkci BOOSTEB-1400W)
Max. množství vzduchu 31 dm3s,'

Výrobek odpovídá stupni odruš6ní R02.
Provedení výrobku vyhovuje plalným
mezinárodním normám a csN.

Nepodstatné změny od standardního provedení,
které nemají vliv na íunkci výrobku, si
vyhrazujeme.

Příprava vysavače k použití

Z vysavače vyláhněte potřebnou délku
přívodní šňůry a její vidlici zasuňte do elektrické
zásuvky. Do sacího otvoru vysavače zasuňte
koncovku hadice (obr.6) a páčkou pootoóe v
libovolném směru na doraz. U vysavače ETA
3407 zmáěkněte dva knoflíky na koncovce a
zasuňte koncovku do sacího otvoru (obr.7). Na
druhý konec hadice nasuňte sací lrubku §
potřebnou hubicí (obr. 8). Sešlápnutím tlačítka
oznaěeného symbolem l uvedle vysavaě do
chodu. (obr. 9).

Pokud je sací v,ýkon příliš silný, pootevřete
regulaci sacího výkonu na držadle sací hadice
(obr. 10). a lypu 24o7 nastavte elektroniclo/
regulátor sacího výkonu posuvným
potenciometrem (obr. 11) na nižší stupeň
výkonu vysavače. U vysavače typu ETA 3407
je regulace prováděna přímo z držadla hadice
pomocí lřípolohového přepínače v rozsahu
"MlN', "AUT", "MAX" (obr.13).

Pokud je sací výkon slabý, nejprve
zkonlrolUile:
- zda není otevřena regulace sacího uýkonu na
držadle hadice

- zda není plný prachou/ filir
- zda není elektronický regulátor sacího u/konu
nastaven na nízký stupeň

- zda není nastaven u typu 3407 regulační
stupeň "MlN"

Signalizace sacího výkonu

Ukazatel reaguje na každé uzavření sacího
prostoru. Kontrolu sacího výkonu provedle
zvednutím podlahové hubice nad vysávanou
plochu, Pokud se na signalizaci objeví trvale
barevné pole (obr. 12), znamená to, že je
nutné vyměnit papírový íiltr.

U vysavače lypu 34O7 provedte rn/měnu
papírového íiltru po rozsvícení signálního světla
(obr.15).







Opravy spotřebičů v záruění době osobně
doručených provádív Praze ELEKTRO-PRAGA
Hlinsko, a.s. - servis, Křižíkova 75, Praha 8, v
Brně ELEKTBO-PRAGA Hlinsko, a.s. - servis,
Zámečnická 1, Brno, v Bratislavě ELEKTRO-
PRAGA Hlinsko, a,s. - servis,
Mýtná 17, 81 

,l 07 Bratislava.

Opravy osobně doručené i zaslané poštou
provádí opravny:
- ELEKTRO-PRAGA Hlinsko, a.s. - servis,
Jungmannova 70, 539 16 Hlinsko

- UNIVERSAL-ELEKTRO, Junácká 1,
736 01 Havřov-Bludovice

- PCHOS, §pol. s.r.o., Růžový pahorek 549,
738 01 Frýdek -Místek

- ELMOT v.o.s.,.Blahoslavova ul., Husova
kolonie, 370 01 Ceské Budějovice

- ELEKTROKOV Třutnov, Petříkovická 32,
541 38 Trutnov 3

- ELGASCENTRAL, Ječná 22,303 70 Plzeň
- ELEKTROSERV|S Sperk, Chelčického 279,
500 02 Hradec Králové

- SVED Liberec, Švermova 268, 460 00 Liberec

Ve Slovenské republice opravy provádí tyto
opravny:
- ESOP. Elektroservis, Hajdoczyho č. 2,
917 0'l Trnava

- VILLA, a.s., Chrapčiakova 1,
052 0,í Spišská Nová Ves

- Kovoslužba - servis, Priemyselná 4,
042 34 Košice

- MANTA Zvolen, Hviezdoslavova 24,
960 00 Zvolen

Odjinud zasílejte všechny opravy na adresu
ELEKTRO-PRAGA Hlinsko, a.s. - servis,
Jungmannova 70, 539 16 Hlinsko.

K opravě v záruční době nezapomeňte přiložit
řádně vyplněný záruční list. Výrobek zasílejte
řádně zabalený v originálním obalu s příslušnými
vnitřními vložkami. Pokud {robek nebude takto
zabalen, nebudeme zodpovídat za poškození,
která by mohla vzniknout během přepravy. V
takovém případě uýrobek bude opraven za
úhradu. Na mechanická poškození a vady
zaviněné zákazníkem se záruka nevztahuje.

Vysavače ETA 3zl07 zasílejte do servisŮ vždy
s kompletní hadicí!

Opravy po záruční době svěřujte pouze
odborným elektroopravnám.
Uvedené servisní opravny našeho podniku,
opravy po uplynutí záruky neprovádějí.

Opravy po záruční době provádějí opravny:
- UNlVEHSAL-ELEKTRO Havřov
- PCHOS Fnldek-Místek
- ELEKTROKOV Trutnov
- ELGASCENTRAL Plzeň
- EPOS-Elehroservis Trnava
- kovoslužba-servis košice

Adresář podnikových prodejen
- 1 86 00 Praha 8, Thámova 1 7
- 1 49 OO Praha 4 - Chodov, Šenova 2232,
OD Růže

- 539 16 Hlinsko, Poděbradovo nám.'l2
- 500 02 Hradec Králové, CSLA 231
- 753 66 Hustopeče nad Bečvou, Dlouhá 253
- 739 9,| Jablunkov, Mariánské nám. 3
-771 O0 Olomouc, Oslružnická 19
-7a4U Litovel, Palackého 16
- 709 00 Ostrava 1 - Mariánské Hory,

28. řfina 240

EPH 14194

ELEKTRO - PRAGA
Hlinsko, a. s.



DODATEK K NÁVODU
PRO ELEKTRICKÉ VYSAVAČE

ETA 1407
ETA 2407
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Výměna a čištění výíukového mlkroíiltru.
Výíukové mikroíiltry je třeba zbavit občas mikroskopického
prachu, který je jimi zachy.cován. Odstranění prachu
proveďte vyklepáním (obr. 21). Výfukový mikroíiltr je
vybaven dvěma otvory pro nav|éknutí mikroíiltru na
plastové zajišťovací výstupky. Při každé výměně je
nutné mikroíiltr řádně navléci a zajistit - viz. obr. 21a, Po
určité době přibližně po naplnění 5 ks papírových íiltrŮ ie
třeba oba výíukové mlkroíiltry vyměnit za nové.
Mikrofiltr v prostoru prachového filtru vyjměte tahem
nahoru a vyměňte za nový (obr. 20)


