NÁVOD K OBSLUZE VODNÍHO VYSAVAČE – SOTECO

WET

Tento přístroj je vybaven vodní filtrací. Je určen k vysávání prachu a vody z jakéhokoli druhu
povrchu jako jsou koberce, stěny, podlahy, autosedačky, čalouněný nábytek apod. Přístroj
dále umožňuje čištění a zvlhčování vzduchu přes vodní filtr s možností doplňkové funkce jako
je dezinfekce či možnost deodorační ho účinku. Prostřednictvím vodního filtru zachycuje
prach obsažený ve vzduchu s účinností až 99,9 % a chemické produkty obsažené ve vzduchu
jsou vázány právě na vodu. S příslušenstvím, kterým je vybaven, se stává velmi účinným
pomocníkem pro rychlý úklid bytukanceláře, obchodu apod.
Popis vysavače
A1 – vypínač
A2 – regulátor výkonu
B – těleso plovákového
uzávěru s deflektorem
C – motorová hlava
E – nádoba
F – sací otvor
G – sací hadice
H – dýza na vodu
M – sací roura
P – koleno
S – dýza univerzální
T – kulatá dýza na
nábytek
U – dýza na čalounění
V – štěrbinová dýza
O – nástavec pro
vodní filtraci

W1 – polyesterový filtr
Z – úchytný kroužek filtru
- šipka ukazuje směr
povolení či utažení kroužku
J – plovák
W - deflektor

SUCHÉ VYSÁVÁNÍ přes vodní filtr, případně zvlhčování vzduchu
- do nádoby E vložte hrdlo nástavce pro vodní filtraci O (obr.1) pokud již není vložena
přímo od výrobce
- do nádoby E vlijte 3,5 l vody (obr.2), vložte těleso plovákového uzávěru B (obr.3)
- na nádobu E upevněte pomocí úchytů motorovou hlavu C (obr.4)
- do sacího otvoru F vložte sací hadici G (obr.5)
- na sací hadici G nasaďte koleno P (obr.6) a déle sací roury M včetně vhodného
příslušentsví (obr.7)
- přístroj připojte do zásuvky
- vypínačem A1 uveďte vysavač do chodu a regulátorem A2 zvolte požadovaný
výkon (obr.8 a 9)
- příklady použití vysavače pro vysávání na sucho jsou na obr. 10 až 14
- pro použití vysavače jako zvlhčovače postupujeme shodně, ale do vyčištěné nádoby E
po vlití příslušného množství vody již nenasazujeme sací hadici G a výkon usměrňujeme
regulátorem A2 na hlavě motoru C

MOKRÉ VYSÁVÁNÍ přes vodní filtr
- pro tento typ použití postupujeme shodně jako při suchém vysávání, ale použijeme dýzu
na vodu (obr.15). V tělese plovákového uzávěru je namontován plovák, který zamezí
přeplnění nádoby nasávanou vodou. Jakmile dosáhne hladina vody maximální úrovně,
plovák uzavře sací motor. V tom případě nádobu vyprázdněte a pokračujte ve vysávání.

ÚDRŽBA VYSAVAČE
Před jakýmkoli zásahem do elektrické části stroje je nutné jej odpojit ze sítě vytažením
vidlice ze zásuvky. Opravu vysavače svěřte kvalifikovanému odborníkovi. Přístroj pravidelně
kontrolujte a čistěte čistěte od nánosu prachu a špíny. Nádrž vyplachujte a čistěte po každém
použití. Po vypláchnutí nechte nesestavený přístroj volně vyschnout. Doporučujeme roční
kontrolní prohlídku odborným servisem. Sací hadici a trubky udržujte v čistotě, aby
nedocházelo k jejich zanášení a tím ke snížení sacího výkonu.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
- před použitím přístroj řádně sestavte podle návodu
- připojujte pouze do zásuvky jejíž instalace a jištění odpovídá platným normám
- používejte vždy prodlužovací kabel pouze schváleného typu
- nepoužívejte přístroj, je-li poškozen přívodní kabel
- při jakékoli manipulaci s vysavačem, jako je např. čištění, opravy apod. vytáhněte vidlici
síťového přívodu ze zásuvky
- nepracujte s přístrojem, není-li kompletně a řádně sestaven
- tento přístroj není určen k vysávání lehce vznětlivých, hořlavých, jedovatých a zdraví
škodlivých látek, rovněž přístroj nelze používat k vysávání hořlavých látek (např. vysávání
sazí z komína)
- přístroj udržujte v suchu, nevystavujte na dešti, uchovávejte jej v uzavřené místnosti
- části obalu mohou tvořit potencionální nebezpeční (např. plastový pytel) a je proto nutné
je umístit mimo dosah dětí
- při čištění motorové hlavy nelze zařízení ponořit do vody nebo jej postříkat vodou, tyto
části je možno otírat pouze navlhčeným hadříkem
- nepoužívejte přístroj pro vysávání vody z nádrží, praček, nádob apod.
- při čištění přístroje nepoužívejte agresívní čistící prostředky
- údržbu a opravy může provádět pouze k tomu zvláště vyškolený personál, případné
poškozené části je třeba nahradit originálními díly
- dodavatel i výrobce se zříká jakékoli odpovědnosti za škody způsobené osobami, zvířaty
nebo věcmi v důsledku nerespektování tohoto návodu k použití, nebo v případech, kdy
je zařízení používáno nerozumným způsobem

Dovozce :
ECOCLEAN s. s r.o., Mladoboleslavská 968, 197 00 Praha 9
info@ecoclean-praha.cz

www.ecoclean-praha.cz

Záruční a pozáruční servis :
Vladimír Hodinka, Baštýřská 142, 198 00 Praha 9 , tel. +420 281 932 680, +420 603 413 906

