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rrOr*ké podlahové vysavaěe

eta o+o8, eta 2408, eta s+og, eta 7408

trtÁvoo K oBsLUzE

gezpečNosrruí upozonnĚruí
_ Před uvedením do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze, prohlédněte vyobrazení
a návod uschovejte.

- Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce.
- Zabraňte v manipulaci dětem a nesvéprávným osobám.
- Výrobek nenechávejte v chodu bez dozoru.
- Výrobek ie určen pouze pro použití v domácnostech.
- Nevysávejte mokré nebo vlhké podlahové krytiny. Při proniknutí vlhkosti do agregátu
vzniká nebezpečíjeho poškození avyřazenízprovozu. Na tento druh závady
se nevztahuje nárok na záruční opravu.

- Nevysávejte sklo (střepy), ostré předměty apod. Vysátím těchto předmětů může dojít
k poškození prachového filtru.

- Při vysávání velice jemného prachu, např. jemného písku, cementového prachu
a podobně se mohou ucpat póry prachového filtru. Tím se zmenší průchodnost vzduchu
a sací výkon slábne. V takovém případě je nutné prachorný íiltr + mikrofiltry vyměnit,
i když prachový íiltr není zcela naplněn.

- Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být nahrazen výrobcem
nebo jeho servisním technikem nebo podobně kvaliíikovanou osobou, aby se tak
zabránilo vzniku nebezpečné situace.

- V případě, že pro úklid používáte s vysavačem rotační kartáč nebo podobné zařízení
(zakoupilijste si vysavač 408 opatřený vestavěnou zásuvkou), vidlice síťového přívodu
musí být před prováděním čištění nebo údržby spotřebiče vytažena ze zásuvky,
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Pro bezporuchový chod
vysavače je nutné používat
testované papírové íiltry
s potiskem ochranné
značky výrobce.

VYBAVENÍ A TEcHNlcKÁ DATA vYsAVAčŮ _ era Řnoy cog
eta 0408
Vysavač je vybaven:
- ukazatelem plnosti prachového íiltru,
- synteticlqím íiltrem,
- dvěma mikroíiltry úedním vstupním a jedním třívrsMým uýstupním),
- elektronickou regulací rnýkonu.

PŘÍSLUŠENSTvÍ
Sací hadice - s regulací sání.
Sací trubky - dvoudílné (plastové, kovové,

teleskopické).
Podlahová hubice - (obr, 1, 2).
Polštářová hubice - (obr. 3).
Vysávácí kartáč - (obr. 4).
Štěrbinová hubice - (obr, 5).



eta 2408
Vysavaě je vybaven:
- ukazatelem plnosti prachového filtru,
- dvojitým papírouým íiltrem,
- třemi mikrofiltry fiedním vstupním a dvěma výstupními),
eta 3408
Vysavaě je vybaven:
- ukazatelem plnosti prachového filtru,
- dvojitým papírovým íiltrem,
- třemi mikroíiltry fiedním vstupním a dvěma výstupními),
- elektronickou regulací n_ikonu.
eta 7408
Vysavač je vybaven:
- ukazatelem plnosti prachového filtru,
- dvojitým papírovým filtrem,
- čtyřmi mikroíiltry fiedním vstupním a třemi qýstupními),
- elektronickou regulací výkonu ,,AUT",
- světelnou sigrtalizací okamžitého příkonu vysavače,
- nárazníkem z měkčeného plastu,
Stupeň AUT se zapíná posunutím ovladače el. regulace zcela vpravo a je signalizován
rozsvícením světelné diody. Příkon vysavače se plynule mění dle druhu vysávané
podlahové krytiny a jeho velikost ukazuje příslušné množství svítících bodů na panelu.

Technická data pro typ 0408, 2408, 3408, 7408: uvedena na typovém štítku výrobku.
Z hlediska elektromagnetické kompatibility uýrobek odpovídá Direktivě 89/336/EU,
z hlediska elektrické bezpečnosti Direktivě 73l23lEU.
Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě dle zákona č. 22197.
Nepodstatné odchylky od standardního provedení, které nemají vliv na íunkci, si výrobce
vyhrazuje,

PŘÍPRAVA VYSAVAČE K POUŽITÍ
Z vysavače vytáhněte potřebnou délku napájecího přívodu a vidlici zasuňte do elektrické
zásuvky. Sestavte příslušensfuí vysavače (obr. 6, 7). Zapnulí, ale i vypnutí vysavače
proveďe stisknutím tlačítka označeného symbolem "l", ,O" (obr. 8). Sací výkon vysavače
můžete řídit u typu 2408 pootevřením regulace na držadle hadice (obr, 9), u typu 0408,
3408,7408 nastavením otočného příp. tahového potenciometru (obr. 10, 11). Po ukončení
vysávání odpojte vysavač od el, sítě. Sešlápnutím tlačítka se symbolem vidlice se přívod
automaticky navine. Příslušenství je možno opět rozložit nebo ponechat složené a zavěsit
na zadní plochu a dno vysavače do odkládací polohy (obr. 22,23).

Signa|izace plnosti prachového filtru
Pokud se při zvednutí podlahové hubice nad vysávanou plochu a nastavení max. výkonu
vysavače objeví na signalizaci trvale barevné pole, je nutné vyměnit prachový íiltr (obr.

12\.

Výměna prachového filtru
Zmáčknutím závéru v partii držadla (obr. 13) odklopte víko vysavače (obr. 14) a vyjměte
držák s prachor4im íiltrem (obr. 15). Vysuňte tillr z držáku (obr. 16). Vložení papírového
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filtru do držáku proved'te opačným postupem a držák s íiltrem založte do vysavače,

Víko uzavřete zaklapnutím.

Výměna textilního prachového íiltru
Ká všem typům vysavače lze použít textilní íiltr. Není však {odáy9n 

jako součást

proveoenr, áte lze si jej zakoupit zvlášť (ako náhradnídíl). Textilní prachorný fi|tr Plní funkci

papírového pracrrovénó íiftru a plně jej nahrazuje, postup zakládání a vyjmutí je naprosto

shodný s postupem rnýměny papírového prachového íiltru,

Při vyprazdňování textilního íiltru postupujte následovně
r) vyjmote íiltr, bočním tahem sejměte zajišťovací lištu, textilní íiltr se rozevře, neČistotY

je možné Vysypat a íiltr je nutno vyklepat.
2) bpačným §oótupem naóuňte zajišťovací lištu a textilní prachorný lillr zaloŽle zPél

do vysavače.

Důležitá upozornění
- Textilní prachorný íiltr neperte, nenamáčejte apod,
- Nepoužívejte poškozený textilní prachouý filtr!
_ aeipeenoŠtní pojistka (ÓOr. t S) nedovolí uzavříl víko vysavače, pokud zapomenete vložit

papírorný nebo textilní íiltr.

Výměna mikrofiltrů
pó naplnění 5 ks papírorných íiltrů je třeba mikroíiltry vyměnit za nové. Mikroíiltry

u pro"ioru pracnovéi"ro íiňru vyjměie tahem nahoru a vyměňte za nové (o9* 
1.1l 

Výfukové

mikrofiltry lie vyměnit po odklopení víka příslušenství (obr. 18), a odejmutí mřížky

vysavače
(obr. 19, 20).
Zanedbánivýměny mikroíittrů může vést k poruše vysavače!
PoZoR: Nuino dodržet pořadí zakládání mikroíiltru (ze spodní Části mříŽky pod aretaČní

výstupky vložte íiltr subý tax, aby zelená strana filtru směřovala ven z mřížky. Z horní

části mřížky vložte filtr silný - tmavý)

Ukládání příslušenství
Polštářovou hubici, štěrbinovou hubici a vysávací kartáč je možno ukládat do víka pod

odklopné samostatné víčko (obr. 21 ).

Zvláštní vybavení
U provedení vysavače s vestavěnou el. zásuvkou po vysunutí víčka (obr, 24) (pomocí

paice, nebo jemného šroubováčku) je možné do otvorů v plášti zasunout koncovku

napájecího prrvoOu elektrické rotační hubice, klepací hubice, nebo podobných přídavných

zařízení.

úonžen
Povrch vysavače ošetřuite měkkým vlhkým hadříkem, nepoužívejte drsné a agresivní

čisticí prostředky! Pro zabezpečení bezporuchového chodu vysavače doporučujeme asi

po 30ó hodinácň provozu, nejdéle však po 3 letech, dát provést odbornou opravnou

kontrolu uhlíkorných kartáčů a ložisek.
Výměnu součásií, které vyžadují zásah do elektrické části spotřebiČe, mŮŽe Provádět jen

odborná elektroopravna.



Nedodržením polrynů výrobce zanilé právo na záručníopravu.
Případné další iníormace získáe na lnfolince 0800/192 215.

Technícké udaje
TYP ETAo408
Napetí (V) 230
Příkon (W) 75a
Příkon maximální (W)
lzolační třída ll,
Hladina akustického rnýkonu (dB) (A) 75
Množstvívzduchu(agregát){drn3/s) 50
Podllak agregatu {kPa) 22.

ETA2408 ETA3408
23o 230

1 200 1 200
1 500 1 500
||, l1.

75 75

ETA 7408
230

1 2o0
1 500

|!. 
,

75
73
22

73
22

73
?2
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měsíců ode dne prodeje spotřebiteli
mesiacov odo dňa predaja spotrebitel'ovi

záruční doba
záručná lehota

Typ
Typ

Séňe (uýrobní číslo)
Séria (wlrobné číslo)

Napětí
Napátie

Datum a TK závodu
Dátum aTK závodu

Datum prodeje
Dátum predaja

Razítko prodejce a podpis
Pečiatka predajcu a podpis

Guarantee certificate is valid only for Czech Republic and Slovak Republic.

Kupující byl seznámem s funkcí a se zacházením s výrobkem.
Kupujúci bol oboznámený s funkčnosťou a s obsluhou výrobku.

Výrobek byl před odesláním ze závodu přezkoušen. Výrobce ručí za to, že qlrobek bude mít po celou
dobu záruky vlastnosti stanovené příslušnými techniclqými normami za toho předpokladu, Že ho
bude spotřebitel užívat způsobem, Herý je popsán v návodu. Na vady zpŮsobené nesprávným
používáním výrobku se záruka neváahuje, Adresy záručních opraven jsou uvedeny v návodu k obsluze.
poskytovaná záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v áruční opravě. Pro případ výměny
vyrobku, nebo zrušení kupní smlouvy platí ustanovení občanského zákonku. Tento záruční list je zároveň

,,Ósvědčením o kompletnosti a jakosti výrobku,' BEZ DATA PR)DEJE A RAZÍTKA PR)DEJCE JE
ZÁRUČNÍ LIST NEPLATNÝ A OPMVA V ZARUCE NEBUDE PROVEDENA!

Výrobok bol pred odoslaním zo závodu preskúšaný, Výrobca ručí za to, že wýrobok bude mať po celú
záručnú lehotu vlastnosti stanovené príslušnými technickými normami za predpokladu, Že ho bude
spotrebitel' používat' spósobom, }lror.ý je opísaný v návode na obsluhu. Na chyby spÓsobené
nesprávnym používaním výrobku sa záruka nevnahuje. Adresy záručných opravovní sú uvedené v návode
na obsluhu. post<ytovaná záruka sa predlžuje o čas, počas ktorého bol výrobok v záruČnej oprave.

V pipade výmeny výrobku alebo zrušenia kúpnej zmluvy platia ustanovenia občianskeho zákonníka.
rďntó záručňý list' je Žároveň "osvedčením o kompletnosti a akosti výrobku". BEZ DÁTUM\J PREDAJA A
prčtnrxvinroÁvAJúCEHo JEZÁRIčNÝLIST NEzLATNÝ A opRAvA V zÁRuKE NEBIDE
WKoNANÁ!

č. v. 3408 75 570 a GATE6/12198.ETA 73198


