VŠEOBECNÉ POKYNY
Důležitá upozornění
Důkladně si pročtěte tento návod než začnete pracovat s vysavačem

Instalace
• Neinstalujte vysavač do stísněných prostor, doporučený minimální prostor je 490 x 570 x 700 mm (š x h x v)
• Zásuvka pro vysavač musí být umístěna na přístupném, viditelném místě
• Jištění zásuvky 10 A
Vysávání
• Používejte vždy díly a příslušenství doporučené výrobcem
• Nikdy nepoužívejte vysavač bez prachového vaku
• Vysavač je určen pouze pro vysávání suchých nečistot, nikdy nevysávejte kapaliny nebo mokré částice
• Vysavač nepoužívejte vedle zdrojů kouře, ohně, horkého popela
• Nepoužívejte vysavač v prostorách s hořlavými nebo snadno zápalnými či výbušnými látkami (kapaliny, plyny)
• Nevysávejte ostré předměty jako střepy, jehly apod. Může dojít k poškození hadice, příp. filtru
• Vysávání stavebního prachu a popela je zakázáno. Pro takový účel používejte předřazený separátor
• Vysavač nikdy nezakrývejte žádnými předměty ani látkami
• Vysavač není určen ke hraní
Technická specifikace
Údržba
Šířka x Hloubka..................
460 x 220 mm (š x h)
• Před zahájením údržby - výměny prachového vaku - odpojte vysavač od el. sítě
Výška................................
430 mm
• Při odpojování kabelu tahejte za zástrčku, nikoli za kabel
Napětí...............................
210 - 244 V, 50 Hz
• Nepoužívejte vysavač, je-li přívodní kabel poškozen. V takovém případě
Max. příkon ......................
1760 W
Příkon...............................
1400 W
jej ihned nahraďte odpovídajícím novým kabelem
Vzduchový výkon................
54 l/s
Sací podtlak......................
30 kPa
• Nikdy neprovádějte jakékoliv úpravy na vysavači
Max. sání..........................
653 W
• Servisní úkony na vysavači smí provádět jen autorizovaný servis
Hlučnost............................
68 dB
Tepelná ochrana.................
Jistič..................................
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Následující pokyny se vztahují k montáži centrálního vysavače MINIVAC Premium!
INSTALACE AGREGÁTU

1

Vyvrtejte 4 o tvory a
použijte vhodné hmoždinky
dle typu stěny. Použijte 4
šrouby pro připevnění
filtrační desky

6

Dbejte na správné usazení
vysa vače, zkontrolujte
těsnění-osazení gumových
těsnění proti sobě

2

Do táhněte šrouby,
upevňující fitrační desku

3

Přiložený kabel s konektory
propojte s konektorem na
základní desce

7

Zajistěte vysavač shora
př ilož eno u spo no u.
Přidržujte vysavač jednou
rukou, aby nedošlo k jeho
pádu.

8

Do tlačte sponu směrem
dolů
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5

Nasaďte vysavač shora a
přitlačte k filtrační desce

Připra vit spony pro
za věšení vysavače

9

Nasaďte druhou sponu.
Opakujte body 7 a 8

10

Propojte kabel
ovládacího napětí s
vysa vačem a připojte
kabel el. napájení

Následující pokyny se vztahují k montáži centrálního vysavače MINIVAC Premium!
POSTUP PŘI VÝMĚNĚ (ČIŠTĚNÍ) HEPA FILTRU

1

Po vytažením zajišťo vací
kličky o tevřete kryt.
Záro veň mírně tlačte kryt

2

Po vytáhněte kryt k sobě a
pohybem dolů uvolněte

3

Filtr vytáhněte ze šikmé
polohy, ve které je instalo ván.
Při zpětné instalaci umístěte
filtr do stejné /šikmé) polohy.
Jestliže filtr čistíte
propláchnutím, dokonale jej
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Horní hranu krytu zatlačte
směrem vzhůru. Dotlačte
dolní hranu směrem dolů a
zajistěte kličkou otočením
dolů až po slyšitelné
zaklapnutí

