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Elektrický vysavač

ETA 2 4oo
je v řadě vyráběných vysavačů
nejvýkonnějším typem, u něhož
byly uplatněny všechny dosavadní
poznatky v oblasti tvarového
řešení a technických parametrů.
Plášť a ostatní doplňky, tvořící
kompletní vzhledovou část, jsou
z plastické hmoty. Předností
tohoto vysavače je vysoký sací
výkon, maximální pohyblivost
a stabilita a rozptýlení vyfukova-
ného vzduchu. Vysavač je též vy-
baven ukazatelem snížení sacího
rnýkonu, velmi rnýkonnou podla-
hovou hubicí a prostorem pro
uložení přívodního kabelu.
Významnou předností je nízká
hladina hluku.

příslušenství

ohebná hadice s regulátorem sání
dvoudílná sacítrubka
podlahová hubice
polštářová hubice
štěrbinová hubice
papírové sáčky
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Ohebná hadice - A

spojuje vysavač s pracovními nástavci.
Na vysavač se připojuje rovnou otočnou
koncovkou vybavenou bajonetovým závě-
rem. Po nasunutí do otvoru předního
krytu a pootočením doprava je pevně
spojena s vysavačem. Regulační prstenec
na kolenu hadice slouží k regulaci sacího
výkonu, Při vysávání malých a lehkých
předmětů (záclony, předložky, přikrývky)
otevřeme regulačním prstencem otvor na
stupeň 1, 2 nebo 3, tím snížíme sací
výkon a zamezíme přisátí vysávaných
předmětů. Při vysávání ostatních před-
mětů prstenec uzavřeme a tím vysáváme
plným výkonem vysavače.

Podlahová hubice - B
je určena pro vysávání koberců i tvrdých
podlah. Při vysávání koberců musí být
kartáče zasunuty. Při vysunutých kar-
táčích je z koberců vyčesáváno vlákno.
Naopak při vysávání podlah je nutno kar-
táče vysunout do pracovní polohy, což
provádíme sešlápnutím nožního tlačítka
na hubici směrem k vysavači. Sešlápnu-
tím tlačítka opačným směrem kartáče
zasuneme. Zachycené nečistoty na kartá-
čích vyčistíme štěrbinovou hubicí.

polštářová hubice - c
se používá k čištění nábytku, zejména ča-
louněného, vnitřku automobilů, oděvů,
gobelínů, závěsů, žíněnek apod, Většinou
se nasazuje přímo na hadici, pouze při
čistění gobelínů a vysoko upevněných
závěsů používáme jednu či dvě sací
trubky.

Štěrbinová hubice - D

je určena pro vysávání v těžko přístup-
ných místech, jako např. mezi polštáři
čalounění, v záiezech pro skla v knihov-
nách a všude tam, kde není možno po-
užít jiné příslušenství.



Příprava vysavače k použití

Před použitím je nutno vysavač aklimati-
zovat na pokojovou teplotu, čímž se
odstraní případná zatuhlost mazacího
tuku v ložiskách, zrnýší se mechanická
pevnost dílů z plastů, atp. Dále zkontro-
lujeme, zda údaj na typovém štítku
odpovídá napětí v zásuvce. Spotřebič je
přípustné připojit jen na el. síť, iejíž in-
stalace odpovídá ČSru. Po zasunutí vi-
dlice přívodní šňůry do el. zásuvky, nasu-
neme a pootočíme v sacím otvoru konec
hadice, na druhý konec nasuneme sací
trubky a potřebný nástavec. Sešlápnutím
tlačítka označeného symbolem l uve-
deme vysavač do chodu. Po skončení vy-
sávání vypneme vysavač sešlápnutím
stejného tlačítka, vyjmeme přívodní
šňůru ze zásuvky a po svinutí ji uložíme
do otvoru v držadle.
Použijeme-|i některé přídavné zařizeni,
které pracuje na principu vyfukovaného
vzduchu, sejmeme nejprve míížku tak, že
ji zmáčkneme po stranách ukazatele sní-
žení sacího v,ýkonu. Po vyjmutí mřížky se
nám objeví otvor, do kterého nasuneme
a pootočíme sací hadici, ne jejíž druhý
konec nasadíme přídavné zaíízení, Píi
uzaviráni míížky nasuneme nejprve
háčky v místě ukazatele a na protější
straně zamáčkneme.

K vysavači jsou dodávány papírové
sáčky, z nichž jeden je již vložen do vy-
savače. Při v,ýměně papírového sáčku po-
stu pujeme následovně: Vysavač
postavíme na zadní kryt (můžeme jej ne-
chat též ležet na podlaze) a stisknutím
velkého tlačítka předního krytu v místě
značky uvolníme celý kryt, ktený vysu-
neme včetně papírového sáčku, připev-
něného ke krytu, Sáček uvolníme odta-
ženim odpruženého vyhazovače (barevně
je odlišen od vlastního předního krytu)
a vysunutím z pevných háčků. Obráce-
ným postupem nasadíme čistý papírov,ý
sáček. Po nasazení sáčku nasuneme celý
přední kryt do vysavače a zamáčkneme
ažzaskočí uzávér. l při používání papíro-
uých sáčků je nutno občas zbavit textilní
filtr nečistot. Při opětném nasazování
textilního filtru dbejte, aby tvar rámečku
souhlasil s tvarem pláště a těsnicí pryž
byla vložena za dva výstupky ve spodní
části pláště.
Vysavač lze používat i bez vloženého
papírového filtru, aniž by se snížila
jeho sací schopnost.

ukazatel snížení
sacího uýkonu vysavače
je při napětí 22OY seíízen ve výrobním
závodě s nasazenou podlahovou hubicí
a papírouým sáčkem. Kontrolu snížení
sacího v,ýkonu provádíme tak, že při za-
pnutém vysavači nadzvedneme podlaho-
vou hubici a sledujeme kontrolní okénko,
zda neni bílá barva pístu z větší části
nebo úplně nahrazena červenou. V tako-
vém případě to znamená, že sací vlýkon
vysavače je snížen a je nutno papírový
sáček vyměnit. Ve všech případech ne-
musí být papírový sáček plný, záleží v ja-
kém prostředi a jaký prach vysáváme.
Jemné částice zaplní póry papírového
sáčku dříve, většíčástice později. Ukaza-
tel je opatřen ventilem, ktený reaguje na
každé uzavíení sacího prostoru.
Při vysávání se tedy střídá barva bílá
s červenou.



Při použitíjiného pracovního nástavce se
může trvale objevit červená barva pístu.
Toto není závada ani signalizace,že pa-
pírový sáček je zaplněn.

Objeví-li se v okénku
při zvednuté hubici
tryale barva červená,
je nutno sáček vyměnit!

Větším otevřením otvoru se zvyšuje mož-
nost naplnění prachového íiltru.

Větším uzavřením otvoru se snižuje mož-
nost naplnění prachového filtru.

o

Vysavačem procházející vzduch chladí vi-
nutí motorku, a proto je vyfukovaný
vzduch teplý. Nepovažujte toto za
závadu.
P ro zabezpečen í bezporuchového chodu
vysavače doporučujeme po 300 hodinách
provozu, nejdéle však p'o 3 letech, nechat
provést odbornou opravnou kontrolu
opotřebení uhlíkových kartáčů a pří-
padné domazání kuličkových ložisek ma-
zacím tukem pro vysokootáčková ložiska.
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Technická data:

Napětí uvedeno natypovém
štítku výrobku

Příkon 600W 800W
Maximální
množ. vzduchu 24 dm3 .s-1 28 dm3 .s{

Spotřebič vyhovuje stupni odrušení RO2.
Provedení výrobku odpovídá mezinárod-
ním publikacím (doporučením) lEC a pří-
slušným předmětovým ČSN.

Všechny opravy v zátuěni době osobně
doručené provádí v Praze Elektro-Praga
servis, Jindřišská 30, Praha ,l, v Brně
Elektro-Praga servis, Poštovská 4, Brno,
v Bratislavě Elektro-Praga servis, Čs. ar-
mády, Bratislava. Ze Severomoravského a

Středoslovenského kraje zasílejte vše-
chny záruční opravy na adresu OPOS,
Jaselská 1, 736 01 Havířov. Odlinud zasí-
lejte všechny záruční opravy na adresu
Elektro-Praga servis, 539 ,l6 Hlinsko
v Čechách. K opravě nazáruku nezapo-
meňte přiložit řádně vyplněný záruční
list. Na mechanická poškození a vady
prokazatelně zavinéné zákazníkem se
záruka nevztahuje.

Opravy po záruční době svěřujte odbor-
ným elektroopravnám v místě bydliště,
případně v nejbližším okresním městě.
Výměnu součásti, která vyžaduje zásah
do el. části spotřebiče, může provádět
jen odborná elektroopravna. Jejich se-
znam a adresy jsou k dispozici ve všech
prodejnách s elektrospotřebiči. Shora
uvedené opravny našeho podniku opravy
po uplynutí záruky neprovádějí. Nepod-
statné změny od standardního provedení,
které nemají vliv na funkci výrobku,
si vyhrazujeme.
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PRACOVAT RYCHLE, DOBRE
A HLA HOSPODARNEVNĚ
chce nepochybně každý uživatel elektrických
spotřebičů pro domácnost, Jako výrobci
těchto spotřebičů se snažime pro na-
plnění tohoto hesla vytvářet všechny
předpoklady. Záleží ovšem i na Vás,
uživatelích, jak bude zásada hospo-
dárného provozu v praxi naplňóvána,
Dodržovánim všech doporučení v ná-
vodu na obsluhu a pokynů
ke správné obsluze vysavače při
úklidu lze značně zhospodárnit
provoz z hlediska využití elektrické
energle.

ELEKTHO.PHAGA
HLlNsKo
Pokyny
pro hospodárný provoz
vysavaČŮ

N enechávejte vysavač béžet naprázdno
bez využití pro úklidové práce.
Pamatujte, že pokud není hubice na
podlaze, odebírá vysavač elektrickou
energii zbytečné.

3. Máte-li doiem, že vysavač má nižší sací
vý ko n, zkont ro l u jte p rů ch od n ost h ad ice
a sacích trubek, pokud je vysavač ha-
dicí vybaven.

4. Dbejte na včasné vyprazdňování pra-
chového tiltru u vysavaěe.

5. Na jednotlivé druhy úklidu používejte
přistušenství dle určení v návodu, šetři-
te tím svůj čas i elektrickou energii.

6. Je-li vysavač vybaven indikátorem pl-
nosti prachového filtru a ukazuje-li při
zvednuté hubici trvalé červené pole,
okamžitě vyprázdněte prachový tiltr.

7. Dbejte, aby regulačni prstenec na kole,

ně hadice byl vždy v uzavřené poloze,
pokud nevyuživáte přisáváni vzduchu.

8. Je-li vysavač vybaven elektronickou re-
gulací, používeite iednotlivých stupňů
nastavení dle návodu, šetříte tím znač-
ně elektrickou energii,

9, Docházi-li vlivem vadných dílů vysava-
če (hadice, kryt sacího prostoru atd.)
k přisávání íalešného vzduchu, proveď-
te jejich výměnu.

10. Hubice s elektrickým rotačním kartá-
čem má vlastní motorek, kter,ý zvyšuje
celkový přikon vysavače při vysáváni,
Nenechávejte hubici běžet naprázdno.

11. Vysavač zapínejte, máte-li připraven
vysavač a mistnost k úklidu.

12. Vysavač uvádějte do chodu nebo klidu
spinačem a ne zasouváním nebo vyta,
hovánim vidlice ze zásuvky.
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