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Elektrické podlahové vysavaãe

eta x418

NÁVOD K OBSLUZE

I. BEZPEâNOSTNÍ UPOZORNùNÍ
- Pfied prvním uvedením do provozu si peãlivû pfieãtûte návod k obsluze, prohlédnûte

vyobrazení a návod uschovejte.
- Zkontrolujte, zda údaj na typovém ‰títku odpovídá napûtí ve Va‰í elektrické zásuvce.
- V˘robek je urãen pouze pro pouÏití v domácnostech a podobné úãely!
- ZabraÀte v manipulaci dûtem a nesvéprávn˘m osobám bez dozoru!
- Sací hubici nebo konec trubky nepfiikládejte k oãím ani u‰ím!
- NepouÏívejte nikdy vysavaã s mokr˘ma rukama ãi nohama!
- Pfii vysávání schodi‰tû nenechávejte vysavaã v˘‰e neÏ sami stojíte!
- V˘robek nenechávejte v chodu bez dozoru!
- Vysavaã nikdy neponofiujte do vody (ani ãásteãnû)!
- Nevysávejte mokré nebo vlhké podlahové krytiny, nepouÏívejte vysavaã na venkovní

prostory! Pfii proniknutí vlhkosti do agregátu vzniká nebezpeãí jeho po‰kození a vyfiazení
z provozu. Na tento druh závady se nevztahuje nárok na záruãní opravu.

- Pfii vysávání nûkter˘ch druhÛ kobercÛ mÛÏe dojít k vyvolání statické elektfiiny. Îádn˘
v˘boj statické energie není zdraví nebezpeãn˘.

- Nevysávejte ostré pfiedmûty (napfi. sklo, stfiepy), horké, hofilavé, v˘bu‰né pfiedmûty
(napfi. popel, hofiící zbytky cigaret, benzín, fiedidla), ale ani maziva (napfi. tuky, oleje).
Vysátím tûchto pfiedmûtÛ mÛÏe dojít k po‰kození prachového filtru, popfi. vysavaãe.

- Pfii vysávání velice jemného prachu (napfi. jemného písku, cementového prachu,
omítky) se mohou ucpat póry prachového filtru. Tím se zmen‰í prÛchodnost vzduchu
a sací v˘kon slábne. V takovém pfiípadû je nutné prachov˘ filtr + mikrofiltry vymûnit, i kdyÏ
prachov˘ filtr není zcela naplnûn.

- NepfiejíÏdûjte napájecí pfiívod pfii pouÏívání vysavaãe a nevytahujte zástrãku pfiívodu ze
zásuvky tahem za napájecí pfiívod. 

- PouÏívejte pouze nepo‰kozené a správné prodluÏovací kabely (‰ÀÛry).
- JestliÏe je napájecí pfiívod tohoto spotfiebiãe po‰kozen, musí b˘t pfiívod nahrazen

v˘robcem nebo jeho servisním technikem nebo podobnû kvalifikovanou osobou, aby se
tak zabránilo vzniku nebezpeãné situace.

- V˘robce neodpovídá za ‰kody zpÛsobené nesprávn˘m pouÏíváním spotfiebiãe
a pfiíslu‰enství.
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Pro bezporuchov˘ chod vysavaãe je nutné pouÏívat testované 
prachové filtry s potiskem ochranné znaãky v˘robce.
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II. VYBAVENÍ A P¤ÍSLU·ENSTVÍ VYSAVAâÒ ETA - ¤ADY x418 (obr. 1).
A - vysavaã

- A1- drÏadlo - A6 - el. regulace v˘konu 
- A2 - závûr víka (dle provedení vysavaãe: ANO / NE)
- A3 - víko sacího prostoru - A7 - tlaãítko START / STOP
- A4 - sací otvor - A8 - tlaãítko navinutí pfiívodu
- A5 - signalizace plnosti filtru - A9 - zadní kryt

- A10 - napájecí pfiívod

B - pfiíslu‰enství (standardní v˘bava)
- B1 - podlahová hubice (dle provedení vysavaãe: plastová / kovová, s / bez kartáãe)
- B2 - sací trubky (dle provedení vysavaãe: kovové / plastové, dvoudílné / teleskopické)
- B3 - sací hadice 
- B4 - ‰tûrbinová hubice s kartáãkem
- B5 - drÏák pfiíslu‰enství

Poznámka
Ke v‰em provedením vysavaãÛ mÛÏete dokoupit mimofiádné pfiíslu‰enství (textilní filtr 
ETA 0418, TURBO - hubici).

III. P¤ÍPRAVA A POUÎITÍ VYSAVAâE
OdstraÀte ve‰ker˘ obalov˘ materiál a vyjmûte pfiíslu‰enství. Z vysavaãe A vytáhnûte
potfiebnou délku napájecího pfiívodu A10 a vidlici zasuÀte do elektrické zásuvky. Sestavte
pfiíslu‰enství B1, B2, B3 vysavaãe (obr. 2, 3). Pokud je provedení vysavaãe vybaveno
teleskopickou sací trubkou B2 dle Va‰í postavy si nastavte její vhodnou délku. Podlahová
hubice B1 je urãena k vysávání kobercÛ nebo hladk˘ch podlah (obr. 4). Pokud je
podlahová hubice vybavena kartáãem, pfii vysávání tvrd˘ch podlahovin jej pfiepnutím
klapky vysuÀte. ·tûrbinovou hubice s v˘klopn˘m kartáãkem B4 slouÏí k vysávání tûÏko
pfiístupn˘ch míst (obr. 5). Zapnutí, ale i vypnutí vysavaãe proveìte stisknutím tlaãítka
vypínaãe A7 oznaãeného symbolem „ II “ (obr. 6). Sací v˘kon mÛÏete fiídit regulací na
drÏadle hadice (obr. 7) nebo pokud je provedení vysavaãe vybaveno el. regulací, tak
nastavením tahového regulátoru A6 (obr. 6). Po ukonãení vysávání odpojte vysavaã od 
el. sítû. Stisknutím tlaãítka A8 se symbolem „         “ (obr. 6) se napájecí pfiívod automaticky
navine. Vysavaã je moÏné uchopit a pfiená‰et za drÏadlo A1.

Signalizace plnosti prachového filtru 
Pokud se pfii zvednutí podlahové hubice nad vysávanou plochu a nastavení max. sacího
v˘konu objeví na signalizaci A5 trvale plné barevné pole, je nutné vymûnit prachov˘ filtr.
Zmûny stavu signalizace v prÛbûhu vysávání neberte v úvahu.

V˘mûna prachového filtru
Zmáãknutím závûru A2 v plá‰ti vysavaãe odklopte víko A3 (obr. 8). Vyjmûte drÏák
s prachov˘m filtrem (obr. 9). Následnû vysuÀte ãelo prachového filtru z vodicích Ïeber
drÏáku (obr. 10) a zlikvidujte ho s bûÏn˘m domácím odpadem. Nov˘ prachov˘ filtr zasuÀte
do drÏáku tak, aby symbol „       “ na ãele filtru smûfioval ve stejném smûru jak symboly 
„        “ na drÏáku a filtr dotlaãte aÏ na doraz. Víko vysavaãe uzavfiete zaklapnutím. 

5
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V˘mûna textilního prachového filtru 
Ke v‰em provedením vysavaãe lze pouÏít textilní filtr. Není v‰ak dodáván jako

souãást provedení, ale lze si jej zakoupit zvlá‰È (jako náhradní díl). Textilní prachov˘ filtr
plní funkci papírového prachového filtru a plnû jej nahrazuje. Postup zakládání a vyjmutí je
naprosto shodn˘ s postupem v˘mûny papírového prachového filtru.

Pfii vyprazdÀování textilního filtru postupujte následovnû
1) Vyjmûte filtr, boãním tahem sejmûte zaji‰Èovací li‰tu (obr. 11), textilní filtr se rozevfie,

neãistoty je moÏné vysypat a filtr je nutno vyklepat (obr. 12).
2) Opaãn˘m postupem nasuÀte zaji‰Èovací li‰tu. Textilní prachov˘ filtr zasuÀte v˘‰e

popsan˘m zpÛsobem zpût do drÏáku v sacím prostoru vysavaãe.

DÛleÏitá upozornûní
Textilní prachov˘ filtr neperte, nenamáãejte apod., nepouÏívejte po‰kozen˘ textilní
prachov˘ filtr! Bezpeãnostní pojistka nedovolí uzavfiít víko vysavaãe, pokud zapomenete
vloÏit prachov˘ (papírov˘ nebo textilní) filtr do drÏáku. 

V˘mûna mikrofiltrÛ
Po naplnûní 5 ks prachov˘ch filtrÛ je tfieba mikrofiltry vymûnit za nové. PouÏit˘ prachov˘
papírov˘ filtr spolu s mikrofiltry zlikvidujte s bûÏn˘m domácím odpadem.

Sací mikrofiltr
Mikrofiltr v sacím prostoru tahem vyjmûte (obr. 13). Nov˘ mikrofiltr zasuÀte za dvû vodicí
Ïebra tak, aby hrub‰í a tmav‰í strana filtru smûfiovala do sacího prostoru vysavaãe.
Následnû vloÏte do sacího prostoru drÏák s filtrem a víko vysavaãe uzavfiete zaklapnutím. 

V˘fukov˘ mikrofiltr
Tahem za prolis v zadní ãásti krytu A9 ho odejmûte z vysavaãe (obr. 14). Mikrofiltr vyjmûte
z krytu a vymûÀte za nov˘ (obr. 16). Kazetu s mikrofiltrem tahem vyjmûte, novou kazetu
vloÏte opaãn˘m zpÛsobem zpût do vysavaãe (obr. 15). Následnû v˘stupky na zadním krytu
vloÏte do dvou otvorÛ v plá‰ti vysavaãe a kryt uzavfiete zaklapnutím.

POZOR: Zanedbání v˘mûny mikrofiltrÛ mÛÏe vést k poru‰e vysavaãe! DodrÏte smûr
zakládání sacího i v˘fukov˘ch mikrofiltrÛ do vysavaãe.

Ukládání pfiíslu‰enství
·tûrbinovou hubici B4 nasuÀte na drÏák B5, kter˘ nacvaknutím upevnûte na sací trubky.
Zbylé pfiíslu‰enství, podlahovou hubici B1, sací trubky B2 a hadici B3, je moÏno opût
rozloÏit nebo ponechat sloÏené a zavûsit na vysavaãe do odkládací polohy (obr. 17).

IV. ÚDRÎBA
Ukládejte vysavaã vÏdy na suchém místû, v dostateãné vzdálenosti od tepeln˘ch zdrojÛ
(napfi. krb, kamna, vyhfiívací tûleso) a nevystavujte ho atmosférick˘m vlivÛm (napfi. dé‰È,
sluneãní záfiení). Povrch vysavaãe o‰etfiujte mûkk˘m vlhk˘m hadfiíkem, nepouÏívejte
drsné a agresivní ãisticí prostfiedky! Pro zabezpeãení bezporuchového chodu vysavaãe
doporuãujeme asi po 300 hodinách provozu, nejdéle v‰ak po 3 letech, dát provést
odbornou opravnou kontrolu uhlíkov˘ch kartáãÛ a loÏisek.

6
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V. EKOLOGIE
Pokud to rozmûry dovolují, jsou na v‰ech kusech vyti‰tûny znaky materiálÛ pouÏit˘ch na
v˘robu balení, komponentÛ a pfiíslu‰enství, jakoÏ i její recyklace. Po ukonãení Ïivotnosti
spotfiebiãe zlikvidujte tyto komponenty prostfiednictvím k tomu urãen˘ch sbûrn˘ch sítí.
Pokud má b˘t pfiístroj definitivnû vyfiazen z provozu, doporuãuje se po odpojení napájecího
pfiívodu od el. sítû jeho odfiíznutí, pfiístroj tak bude nepouÏiteln˘.

V˘mûnu souãástí, které vyÏadují zásah do elektrické ãásti spotfiebiãe mÛÏe provádût
jen odborná elektroopravna! 
NedodrÏením pokynÛ v˘robce zaniká právo na záruãní opravu!
Pfiípadné dal‰í informace o spotfiebiãi a aktuální servisní síti získáte na Infolince 
800 800 000, nebo internetové adrese www.eta.cz.

VI. TECHNICKÁ DATA
Napûtí (V) uvedeno na typovém ‰títku spotfiebiãe
Pfiíkon (W) uveden na typovém ‰títku spotfiebiãe
Pfiíkon MAX. (W) uveden na typovém ‰títku spotfiebiãe
Spotfiebiã tfiídy ochrany II.

Z hlediska elektromagnetické kompatibility v˘robek odpovídá Smûrnici 89/336/EEC vãetnû
dodatkÛ z hlediska elektrické bezpeãnosti Smûrnici 73/23/EEC vãetnû dodatkÛ.
Na v˘robek bylo vydáno ES prohlá‰ení o shodû podle zákona ã. 22/1997 Sb. (dle dohody
P-ECA) v platném znûní a pfiíslu‰n˘ch nafiízení vlády v platném znûní.
Nepodstatné odchylky od standardního provedení, které nemají vliv na funkci, si v˘robce
vyhrazuje.

7
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Elektrické podlahové vysávaãe

eta x418

NÁVOD NA OBSLUHU

I. BEZPEâNOSTNÉ UPOZORNENIA
— Pred uvedením do prevádzky si pozorne preãítajte návod na obsluhu, prezrite si obrázky

a návod si uschovajte.
— Skontrolujte, ãi údaj na typovom ‰títku zodpovedá napätiu vo va‰ej elektrickej zásuvke.
— V˘robok je urãen˘ len na pouÏitie v domácnostiach a podobné úãely!
— ZabráÀte deÈom a nesvojprávnym osobám v manipulácii so spotrebiãom bez

dozoru zodpovednej osoby!
— Saciu hubicu alebo koniec trubice neprikladajte k oãiam ani u‰iam!
— Ak máte mokré ruky alebo nohy, vysávaã nepouÏívajte!
— Pri vysávaní schodiska nenechávajte vysávaã vy‰‰ie, ako stojíte! 
— V˘robok nenechávajte v ãinnosti bez dozoru!
— Vysávaã nikdy neponárajte do vody ani (ãiastoãne)!
— Nevysávajte mokré alebo vlhké podlahové krytiny, vysávaã nepouÏívajte vonku! 

Pri vniknutí vlhkosti do agregátu vzniká nebezpeãenstvo jeho po‰kodenia a vyradenia
z prevádzky. Na tento druh poruchy sa nevzÈahuje nárok na záruãnú opravu.

— Pri vysávaní niektor˘ch druhov kobercov môÏe vznikaÈ elektrostatick˘ náboj. Îiadny
v˘boj takejto elektriny nie je nebezpeãn˘!

— Nevysávajte ostré predmety (napríklad sklo, ãrepy), horúce, horºavé, v˘bu‰né
predmety (napr. popol, horiace zvy‰ky cigariet, benzín, riedidlá), ale ani mazivá
(napr. tuk, olej). Vysatím t˘chto predmetov sa môÏe po‰kodiÈ prachov˘ filter alebo
vysávaã.

— Pri vysávaní veºmi jemného prachu (napr. jemného piesku, cementového prachu,
omietky) sa môÏu upchaÈ póry prachového filtra. T̆ m sa zmen‰í priechodnosÈ vzduchu
a slabne sací v˘kon. V takom prípade treba prachov˘ filter a mikrofiltre vymeniÈ, aj keì
prachov˘ filter nie je e‰te celkom pln˘.

— Ak je prívodn˘ kábel vysávaãa po‰koden˘, musí ho vymeniÈ v˘robca, jeho servisn˘
technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo vzniku nebezpeãnej
situácie. 

— PouÏívajte iba nepo‰kodené a správne predlÏovacie káble (‰núry). 
— Ak je napájací prívod spotrebiãa po‰koden˘, jeho v˘menu musí zaistiÈ v˘robca, jeho

servisn˘ technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo vzniku
nebezpeãnej situácie.

— V˘robca nezodpovedá za ‰kody spôsobené nesprávnym pouÏívaním spotrebiãa
a príslu‰enstva.

8

Pre bezporuchov˘ chod vysávaãa treba pouÏívaÈ testované
prachové filtre s vytlaãenou ochrannou znaãkou v˘robcu.
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II. VYBAVENIE A PRÍSLU·ENSTVO VYSÁVAâA ETA — RADU x418 (obr. 1)
A — vysávaã

— A1 — rukoväÈ — A6 — el. regulácia v˘konu 
— A2 — záver veka (podºa vyhotovenia vysávaãa ÁNO/NIE)
— A3 — veko sacieho priestoru — A7 — tlaãidlo START/STOP
— A4 — sací otvor — A8 — tlaãidlo navinutia prívodu
— A5 — signalizácia plnosti filtra — A9 — zadn˘ kryt

— A10 — napájací prívod

B – príslu‰enstvo (‰tandardná v˘bava)
— B1 — podlahová hubica (podºa vyhotovenia vysávaãa: plastová/kovová, s kefou/bez

kefy)
— B2 — sacie trubice (podºa vyhotovenia vysávaãa: kovové/plastové,

dvojdielne/teleskopické)
— B3 — sacie hadice
— B4 — ‰trbinová hubica s kefou
— B5 — drÏiak príslu‰enstva

Poznámka
K v‰etk˘m vyhotoveniam vysávaãov moÏno dokúpiÈ ako zvlá‰tne príslu‰enstvo (textiln˘
prachov˘ filter ETA 0418 a TURBO hubicu).

III. PRÍPRAVA A POUÎITIE VYSÁVAâA
OdstráÀte v‰etok obalov˘ materiál a vyberte príslu‰enstvo. Z vysávaãa A vytiahnite
potrebnú dæÏku napájacieho prívodu A10 a vidlicu zasuÀte do elektrickej zásuvky. ZloÏte
príslu‰enstvo vysávaãa B1, B2, B3 (obr. 2. 3). Ak má vysávaã teleskopickú saciu trubicu
B2, zvoºte si podºa postavy vhodnú dæÏku. Podlahová hubica B1 je urãená na vysávanie
kobercov alebo hladk˘ch podláh (obr. 4). Ak má podlahová hubica kefu, pri vysávaní
tvrd˘ch podláh ju prepnutím klapky vysuÀte. ·trbinová hubica s v˘klopnou kefkou B4 slúÏi
na vysávanie ÈaÏko prístupn˘ch miest (obr. 5). Vysávaã moÏno zapnúÈ i vypnúÈ stlaãením
tlaãidla vypínaãa A7 oznaãeného symbolom II (obr. 6). Sací v˘kon vysávaãa môÏete
nastaviÈ pootvorením regulácie v rukoväti hadice (obr. 7), alebo ak má vysávaã
elektronickú reguláciu, tak nastavením Èahového regulátora A6 (obr. 6). Po skonãení
vysávania vysávaã vypnite a odpojte od elektrickej siete. Stlaãením tlaãidla A8 so
symbolom          (obr. 6) sa napájací prívod automaticky navinie. Vysávaã moÏno drÏaÈ
a prená‰aÈ za rukoväÈ A1.

Signalizácia plnosti prachového filtra
Ak sa pri zdvihnutí podlahovej hubice nad vysávanú plochu a nastavení max. sacieho
v˘konu zjaví na signalizácii A5 trvale farebné pole, treba vymeniÈ prachov˘ filter. Zmeny
signalizácie poãas vysávania neberte do úvahy.

V˘mena prachového filtra
Stlaãením uzáveru A2 v plá‰ti vysávaãa odklopte veko A3 (obr. 8). Vyberte drÏiak
s prachov˘m filtrom (obr. 9). Potom vysuÀte ãelo prachového filtra z vodiacich lí‰t drÏiaka
(obr. 10) a zlikvidujte ho s beÏn˘m domácim odpadom. Nov˘ prachov˘ filter zasuÀte do
drÏiaka tak, aby symbol       na ãele filtra smeroval rovnako ako symboly       na drÏiaku
a filter zatlaãte aÏ na doraz. Veko vysávaãa zatvorte zaklapnutím.

9
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V˘mena textilného prachového filtra
Ku v‰etk˘m typom vysávaãa moÏno pouÏiÈ aj textiln˘ filter. Nedodáva sa ako súãasÈ

vyhotovenia, ale môÏete si ho kúpiÈ zvlá‰È ako náhradn˘ diel. Textiln˘ prachov˘ filter plní
funkciu papierového prachového filtra a celkom ho nahrádza. Postup zakladania
a vyberania je rovnak˘ ako pri v˘mene papierového prachového filtra.

VyprázdÀovanie textilného prachového filtra
1. Filter vyberte z drÏiaka, boãn˘m Èahom snímte zaisÈovaciu li‰tu (obr. 11), textiln˘ filter

roztvorte, vysypte neãistoty a filter vyklepte (obr. 12).
2. Opaãn˘m spôsobom zasuÀte zaisÈovaciu listu. Textiln˘ prachov˘ filter vloÏte uÏ

opísan˘m spôsobom späÈ do drÏiaka a drÏiak vloÏte do vysávaãa.

DôleÏité upozornenia
Textiln˘ filter neperte, nenamáãajte a pod., po‰koden˘ textiln˘ filter nepouÏívajte!
Bezpeãnostná poistka nedovolí zavrieÈ veko vysávaãa, ak zabudnete vloÏiÈ prachov˘ alebo
textiln˘ filter do drÏiaka. 

V˘mena mikrofiltrov
Po naplnení 5 kusov prachov˘ch filtrov treba mikrofiltre vymeniÈ za nové. PouÏit˘ prachov˘
papierov˘ filter spolu s mikrofiltrami zlikvidujte spolu s beÏn˘m domácim odpadom.

Sací mikrofilter
Mikrofilter v sacom priestore Èahom vyberte (obr. 13). Nov˘ mikrofilter zasuÀte za dve
vodiace li‰ty tak, aby hrub‰ia a tmav‰ia strana filtra smerovala do sacieho priestoru
vysávaãa. Potom vloÏte do sacieho priestoru drÏiak s filtrom a veko vysávaãa zatvorte
zaklapnutím.

V˘fukov˘ mikrofilter
Ëahom za v˘stupok v zadnej ãasti krytu A9 kryt snímte z vysávaãa (obr. 14). Mikrofilter
vyberte z krytu a vymeÀte za nov˘ (obr. 16). Kazetu s mikrofiltrom vytiahnite, vloÏte novú
kazetu a opaãn˘m spôsobom vloÏte späÈ do vysávaãa (obr. 15). Potom v˘stupky na
zadnom kryte vloÏte do otvorov v plá‰ti vysávaãa a kryt zatvorte zaklapnutím.

POZOR: Zanedbanie v˘meny mikrofiltrov môÏe spôsobiÈ poruchu vysávaãa!
DodrÏiavajte smer zakladania sacieho i v˘fukového mikrofitra do vysávaãa.

Ukladanie príslu‰enstva
·trbinovú hubicu B4 nasuÀte na drÏiak B5, ktor˘ zacvaknutím upevníte na sacie trubice.
Ostatné príslu‰enstvo — podlahovú hubicu B1, sacie trubice B2 a hadicu B3 moÏno opäÈ
rozloÏiÈ alebo nechaÈ zloÏené a zavesiÈ ich na vysávaã do odkladacej polohy (obr. 17)

IV. ÚDRÎBA
Vysávaã ukladajte vÏdy na suché miesto dostatoãne vzdialené od tepeln˘ch zdrojov 
(napr. krbu, kachlí, vyhrievacieho telesa) a nevystavujte ho atmosférick˘m vplyvom
(napr. daÏìu, slneãnému Ïiareniu). Povrch vysávaãa o‰etrujte mäkkou vlhkou
handriãkou, nepouÏívajte drsné a agresívne ãistiace prostriedky! Na zabezpeãenie
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bezporuchového chodu vysávaãa odporúãame asi po 300 hodinách prevádzky,
najviac v‰ak po troch rokoch vykonaÈ v ‰pecializovanom servise kontrolu uhlíkov˘ch
kief a loÏísk.

V. EKOLÓGIA
Ak to rozmery umoÏÀujú, na v‰etk˘ch dieloch sú vytlaãené znaky materiálov, ktoré sú
pouÏité na obalov˘ materiál, komponenty a príslu‰enstvo, ako aj na ich recyklovanie. Po
skonãení Ïivotnosti spotrebiãa zlikvidujte tieto komponenty prostredníctvom zbern˘ch
surovín. Ak má byÈ prístroj definitívne vyraden˘ z ãinnosti, odporúãa sa po jeho odpojení od
elektrickej siete odrezaÈ prívodn˘ kábel. Prístroj tak bude nepouÏiteºn˘.

V˘menu súãiastok, ktorá vyÏaduje zásah do elektrick˘ch ãastí spotrebiãa, môÏe
vykonaÈ iba ‰pecializovan˘ servis!
NedodrÏaním pokynov v˘robcu zaniká právo na záruãnú opravu!
Prípadné ìal‰ie informácie o spotrebiãi a aktuálnej servisnej sieti získate na telefónnom
informaãnom ãísle 2/52 49 14 19 alebo na internetovej adrese www.eta.sk.

VI. TECHNICKÉ ÚDAJE
Napätie (V) uveden˘ na typovom ‰títku spotrebiãa
Príkon (W) uveden˘ na typovom ‰títku spotrebiãa
Príkon MAX. (W) uveden˘ na typovom ‰títku spotrebiãa
Spotrebiã triedy ochrany II.

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiãa je 84 dB, ão predstavuje hladinu „A”
akustického v˘konu vzhºadom na referenãn˘ akustick˘ v˘kon 1 pW.

Z hºadiska elektromagnetickej kompatibility v˘robok zodpovedá smernici 89/336/EEC
vrátane dodatkov a z hºadiska elektrickej bezpeãnosti smernici 73/23/EEC vrátane
dodatkov.
Na v˘robok bolo vydané vyhlásenie o zhode podºa zákona SR ã. 264/1999 Z. z.
a zodpovedá poÏiadavkám nariadení vlády SR ã. 392/1999 a ã. 394/1999 Z. z.
V˘robca si vyhradzuje nepodstatné zmeny ‰tandardného vyhotovenia, ktoré nemajú vplyv
na funkciu v˘robku.

V¯ROBCA: ETA a.s., Poliãská 444, 539 01 Hlinsko v âechách, âeská republika.
V¯HRADN¯ DOVOZCA PRE SR: ETA - Slovakia, spol. s r.o., 

Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava 3
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V âeské republice opravy v záruãní i pozáruãní dobû u spotfiebiãÛ osobnû doruãen˘ch provádí
• ETA a.s. - servis, KfiiÏíkova 75, 186 00 Praha 8, • ETA a.s. - servis, Cejl 43, 602 00 Brno •

Záruãní i pozáruãní opravy spotfiebiãÛ osobnû doruãen˘ch i zaslan˘ch po‰tou provádí opravny:
• ETA a.s. - servis, Poliãská 1535, 539 16 Hlinsko • EPS Da‰evsk˘, Palackého 850, 784 01 Litovel •
ELEKTROSERVIS MIK, Voskovcova 983, 152 00 Praha 5 - Barrandov, sbûrny oprav: Radlická 26/664, 
150 00 Praha 5 - Smíchov • ELKO v.d., Bfieznická 88, 261 01 Pfiíbram • ELEKTRO EDISON, NádraÏní 231,
269 01 Rakovník, sbûrna oprav: VáÀova 907, 272 01 Kladno • ANTONÍN ROTEK, Seifertova 488, 
277 46 Veltrusy • 3 M ELEKTRO, Staré Mûsto 9, 293 01 Mladá Boleslav • MVS sdruÏení, Plánská 2, 
301 64 PlzeÀ (Roudná) • F+V ELEKTRO, PlzeÀská 157, 335 01 Nepomuk • S+M ELEKTROSERVIS, 
Nejda 29, 363 01 Ostrov n. Ohfií • S+M ELEKTROSERVIS, nám. E. Destinové 10, 360 09 Karlovy Vary,
sbûrna oprav: Závodu míru 1913, 356 01 Sokolov • ELMOT v.o.s., Blahoslavova 1, 370 01 âeské
Budûjovice • ELEKTRO-M. Jankovsk˘, Nám. Míru 204, 388 01 Blatná • ELEKTROSERVIS, Pod Kovosvitem
1096, 391 02 Sezimovo Ústí • ERCÉ-ELEKTROINSTALA a.s., Masarykova 153, 400 01 Ústí nad Labem •
ELEKTRO MaP, Tyr‰ova 33, 407 21 âeská Kamenice • LÍBAL - OPRAVY ELEKTRO, Jezuitská 6, 412 01
Litomûfiice • ELSERVIS, BudovatelÛ 2924, obchod. centrum Kostka, 434 01 Most • 
VEKO-ELEKTRONIK, Rumjancevova 127/22, 460 01 Liberec • ELEKTROSERVIS, Chelãického 279, 
500 02 Hradec Králové • OPRAVY ELEKTRO VLâEK, Spojenecká 69/17, 541 01 Trutnov • 
PERFEKT SERVIS, Václavská 1, 603 00 Brno • ELEKTROSERVIS, Smila Osovského 21, 674 01 Tfiebíã •
ELEKTRO MiRa, Masarykovo nám. 30, 680 01 Boskovice • ELEKTROS, Dobrovského 621, 697 01 Kyjov • 
V. ELEKTRONIK, Su‰ilova 3, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory • UNIVERSAL, Junácká 1, 736 01 Havífiov •
PCHOS s.r.o, Slezská 3201, 738 01 Fr˘dek-Místek • ELEKTROSERVIS Vilímek, Pr‰tné - Kútiky 637, 
760 01 Zlín • SERVIS MERENDA, Dolní Brána 40, 741 01 Nov˘ Jiãín • KOFR-ELSPO, U Dráhy 144, 
763 02 Zlín - Louky • ELEKTROSERVIS KOMÁREK, Rooseveltova 81, 779 00 Olomouc • HROTA,
Bartultovická 1, 794 01 Krnov, sbûrny oprav: Albrechtická 39, 794 01 Krnov, Husova 16, 746 01 Opava,
Revoluãní 18, Elektrocentrum Chlachul, 792 01 Bruntál • SAPS, s.r.o., Hrázského 520, 256 01 Bene‰ov,
sbûrna oprav: Komenského nám. 176, 259 01 Votice •

Odjinud zasílejte v‰echny opravy na adresu ETA a.s. - servis, Poliãská 1535, 539 16 Hlinsko.

V Slovenskej republike opravy v záruãnej lehote vykonávajú tieto opravovne:
• ETA-Slovakia, servis, M˘tna 17, 810 05 Bratislava 1 • LD-predaj servis, Kamenná 11, 010 01 Îilina •
SERVIS ELEKTROSPOTREBIâOV, Kuzmányho 1, 010 01 Îilina • KONEX ELEKTRO TC, ·afárikova 112,
048 01 RoÏÀava • VILLA MARKET, s.r.o., Duklianska 6, 052 01 Spi‰ská Nová Ves • VELS - SERVIS,
Masarykova 11, 080 00 Pre‰ov • VELS - servis - zberÀa, Krivá 2, 040 01 Ko‰ice • Ladislav Goban -
LAGON, Jurkoviãova 18, 080 01 Pre‰ov • EL SERVIS, Legionárska 5, 911 01 Trenãín • ELBA,
Novozámocká 9, 943 42 Gbelce, zberÀa: Radniãná 7, 940 01 Nové Zámky, zberÀa: Hlavná 25, 
943 01 ·úrovo • ABC SERVIS, ·tefánikova 50, 949 03 Nitra • ELSPO, Spojová 19, 974 01 Banská
Bystrica • KR·KA, Rúbanisko III/L7, 984 03 Luãenec • LASER, Kossuthovo nám. 7, 945 01 Komárno •
ElektroopravovÀa u Nechalu, Dlhá 1, 971 01 Prievidza • ·tefan Bomba - Elektroservis, Nemocniãná
1977/83, 026 01 Doln˘ Kubín • BESO - elektroservis, Mlynská 1, 936 01 ·ahy • ELOS - servis, OkruÏná
757/57, 058 01 Poprad, zberÀa: A. Hlinku 52, 949 01 Nitra, zberÀa: VRANOVSKÁ 17, 080 01 Pre‰ov •
M. Spratek Elektro kovo, Osloboditeºov 24, 036 01 Martin • EXPRES - SERVIS, J. Kráºa 884/10, 050
01 Revúca • ZMJ - elektroservis, Vavreãka 240, 029 01 Vavreãka • P. Lukáã - elektrospotrebiãe, 
Nám. mieru 1, 031 01 Liptovsk˘ Mikulá‰ •

V‰etky opravy v záruãnej lehote z in˘ch miest zasielajte na adresu:
ETA, a.s., servis, M˘tna 17, 810 05 Bratislava 1.
Opravy po záruãnej lehote zverte iba ‰pecializovan˘m elektroopravovniam. 
S otázkami a pripomienkami sa obracajte na: ETA-Slovakia, servis, M˘tna 17, 810 05 Bratislava 1, 
tel.: 2/52 49 14 19.
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Postup pfii reklamaci

Pfii reklamaci v záruãní dobû se obracejte na servisy podle adres v návodu k obsluze. V˘robek ode‰lete,
nebo pfiedejte osobnû vÏdy s návodem k obsluze, jehoÏ nedílnou souãástí je záruãní list.
Na dodateãnû zaslané, nebo osobnû pfiedané návody se záruãním listem nelze brát zfietel. K odeslanému
v˘robku pfiipojte prÛvodní dopis s udáním dÛvodu reklamace a SVOJI P¤ESNOU ADRESU.
Pfii reklamaci v záruãní dobû se lze obrátit na prodejnu, kde byl v˘robek zakoupen. V˘robek vyãistûte 
a zabalte tak, aby nedo‰lo k jeho po‰kození pfii pfiepravû. Z hygienick˘ch dÛvodÛ nepfiijímáme zneãi‰tûné
v˘robky do opravy.

Postup pri reklamácii

Pri reklamácii v záruãnej lehote sa obracajte na opravovne podºa adries uveden˘ch v návode na obsluhu.
V˘robok odosielajte po‰tou, alebo odovzdajte osobne vÏdy s návodom na obsluhu, ktorého
neoddeliteºnou súãasÈou je záruãn˘ list. Dodatoãne zaslané alebo odovzdané návody so záruãn˘m
listom nebudú akceptované. K odoslanému v˘robku priloÏte sprievodn˘ list s udaním dôvodu reklamácie
a SVOJU PRESNÚ ADRESU. Pri reklamácii v záruãnej lehote sa môÏete obrátiÈ na predajÀu, v ktorej ste
v˘robok zakúpili. V˘robok oãistite a zabaºte tak, aby sa pri preprave nepo‰kodil. Z hygienick˘ch dôvodov
neprijímame do opravy zneãistené v˘robky.

Záznamy o záruãních opravách • Záznamy o záruãn˘ch opravách

V˘robek byl v záruãní opravû
V˘robok bol v záruãnej oprave

od do

Zakázka ãíslo Zákazka ãíslo

Razítko a podpis opravny
Peãiatka a podpis pracovníka

V˘robek byl v záruãní opravû
V˘robok bol v záruãnej oprave

od do

Zakázka ãíslo Zákazka ãíslo

Razítko a podpis opravny
Peãiatka a podpis pracovníka

V˘robek byl v záruãní opravû
V˘robok bol v záruãnej oprave

od do

Zakázka ãíslo Zákazka ãíslo

Razítko a podpis opravny
Peãiatka a podpis pracovníka

Kupon ã. 3 Kupon ã. 1Kupon ã. 2

✄ ✄✄
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Záruãní doba 
Záruãná lehota

Typ Série (v˘robní ãíslo) 
Typ Séria (v˘robné ãíslo)

Napûtí • Napätie

Datum a TK závodu
Dátum a TK závodu

Datum prodeje Razítko prodejce a podpis
Dátum predaja Peãiatka predajcu a podpis

mûsícÛ ode dne prodeje spotfiebiteli
mesiacov odo dÀa predaja spotrebiteºovi

ZÁRUâNÍ LIST • ZÁRUâN¯ LIST

Kupující byl seznámem s funkcí a se zacházením s v˘robkem.
Kupujúci bol oboznámen˘ s funkãnosÈou a s obsluhou v˘robku.

V˘robek byl pfied odesláním ze závodu pfiezkou‰en. V˘robce ruãí za to, Ïe v˘robek bude mít po celou
dobu záruky vlastnosti stanovené pfiíslu‰n˘mi technick˘mi normami za toho pfiedpokladu, Ïe ho
bude spotfiebitel uÏívat zpÛsobem, kter˘ je popsán v návodu. Na vady zpÛsobené nesprávn˘m
pouÏíváním v˘robku se záruka nevztahuje. Adresy záruãních opraven jsou uvedeny v návodu k obsluze.
Poskytovaná záruka se prodluÏuje o dobu, po kterou byl v˘robek v záruãní opravû. Pro pfiípad v˘mûny
v˘robku, nebo zru‰ení kupní smlouvy platí ustanovení obãanského zákoníku. Tento záruãní list je zároveÀ
„Osvûdãením o kompletnosti a jakosti v˘robku.“ BEZ DATA PRODEJE A RAZÍTKA PRODEJCE JE
ZÁRUâNÍ LIST NEPLATN¯ A OPRAVA V ZÁRUCE NEBUDE PROVEDENA!

V˘robok bol pred odoslaním zo závodu preskú‰an˘. V˘robca ruãí za to, Ïe v˘robok bude maÈ po celú
záruãnú lehotu vlastnosti stanovené príslu‰n˘mi technick˘mi normami za predpokladu, Ïe ho bude
spotrebiteº pouÏívaÈ spôsobom, ktor˘ je opísan˘ v návode na obsluhu. Na chyby spôsobené
nesprávnym pouÏívaním v˘robku sa záruka nevzÈahuje. Adresy záruãn˘ch opravovní sú uvedené v návode
na obsluhu. Poskytovaná záruka sa predlÏuje o ãas, poãas ktorého bol v˘robok v záruãnej oprave. 
V prípade v˘meny v˘robku alebo zru‰enia kúpnej zmluvy platia ustanovenia obãianskeho zákonníka. Tento
záruãn˘ list je zároveÀ „Osvedãením o kompletnosti a akosti v˘robku”. BEZ DÁTUMU PREDAJA
A PEâIATKY PREDÁVAJÚCEHO JE ZÁRUâN¯ LIST NEPLATN¯ A OPRAVA V ZÁRUKE NEBUDE
VYKONANÁ!
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Kupon ã. 1

Typ ETA 0418 / 1418

Série

Zakázka ãíslo

Datum
Razítko a podpis

Kupon ã. 3

Typ ETA 0418 / 1418

Série

Zakázka ãíslo

Datum
Razítko a podpis

Kupon ã. 2

Typ ETA 0418 / 1418

Série

Zakázka ãíslo

Datum
Razítko a podpis

✄ ✄ ✄

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